หนังสื อเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจาปี 2560
บริ ษทั อีสต์โคสท์เฟอร์นิเทค จำกัด (มหำชน)
วันศุกร์ที่ 28 เมษำยน 2560
เวลำ 14.00 น.

ณ ห้องบอลรู ม
โรงแรมเดอะ แกรนด์ โฟร์วงิ ส์ คอนเวนชัน่
ชั้น 3 เลขที่ 333 ถนนศรี นคริ นทร์ แขวงหัวหมำก เขตบำงกะปิ กรุ งเทพมหำนคร 10240

บริ ษทั ขอเรี ยนต่ อผู้ถือหุ้นเพื่อทราบถึงการงดแจกของชาร่ วยในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจาปี 2560 เพื่อให้
สอดคล้ องกับแนวทางที่หน่ วยงานกากับดูแลได้ รณรงค์ ให้ บริ ษทั จดทะเบียนทบทวนนโยบายในการแจกของชาร่ วยใน
การประชุมให้ กับผู้ถือหุ้น
ที่ ECF2 007/2560
12 เมษายน 2560
เรื่ อง

ขอเรี ยนเชิญเข้าร่ วมประชุมสามัญผูถ้ ือหุน้ ประจาปี 2560

เรี ยน

ท่านผูถ้ ือหุน้
บริ ษทั อีสต์โคสท์เฟอร์นิเทค จากัด (มหาชน)

สิ่ งที่ส่งมาด้วย
1. สาเนารายงานการประชุมสามัญผูถ้ ือหุน้ ประจาปี 2559 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 8 เมษายน 2559
(ประกอบการพิจารณาระเบียบวาระที่ 1)
2. รายงานประจาปี 2559 ในรู ปแบบซีดี-รอม (CD-ROM) พร้อมงบการเงิน สาหรับปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2559
(ประกอบการพิจารณาระเบียบวาระที่ 2 และ 3)
3. รายละเอียดการจ่ายเงินปันผล
(ประกอบการพิจารณาระเบียบวาระที่ 4)
4. ประวัติกรรมการที่เสนอให้ดารงตาแหน่ง
(ประกอบการพิจารณาระเบียบวาระที่ 5)
5. ประวัติกรรมการที่เสนอแต่งตั้งเพิ่มเติม และคานิยามกรรมการอิสระของบริ ษทั
(ประกอบการพิจารณาระเบียบวาระที่ 5 และ 6)
6. ค่าตอบแทนกรรมการ ประจาปี 2560
(ประกอบการพิจารณาระเบียบวาระที่ 7)
7. การแต่งตั้งผูส้ อบบัญชีและกาหนดค่าสอบบัญชี ประจาปี 2560
(ประกอบการพิจารณาระเบียบวาระที่ 8)
8. แบบรายงานการเพิ่มทุน (F53-4)
(ประกอบการพิจารณาระเบียบวาระที่ 11 และ 13)
9. รายละเอียดเบื้องต้นเกี่ยวกับการออกและเสนอขายหุน้ กู้
(ประกอบการพิจารณาระเบียบวาระที่ 14)
10. ข้อบังคับของบริ ษทั ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการประชุมผูถ้ ือหุน้
11. ข้อปฏิบตั ิสาหรับการประชุมสามัญผูถ้ ือหุน้ ประจาปี 2560
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12.
13.
14.
15.
16.
17.

 เอกสารและหลักฐานแสดงสิ ทธิในการเข้าร่ วมประชุม
 การมอบฉันทะและวิธีการมอบฉันทะ
 การออกเสี ยงลงคะแนนและวิธีการนับคะแนนเสี ยง
ขั้นตอนการเข้าร่ วมประชุมสามัญผูถ้ ือหุน้ ประจาปี 2560
ข้อมูลกรรมการอิสระของบริ ษทั ที่เป็ นตัวแทนรับมอบฉันทะ
หนังสื อมอบฉันทะแบบ ข.
แบบคาขอรับรายงานประจาปี เป็ นรู ปเล่ม
แผนที่สถานที่จดั การประชุมผูถ้ ือหุน้
แบบฟอร์มลงทะเบียน Barcode (ที่ตอ้ งนามาในวันประชุม)

ด้วยที่ประชุมคณะกรรมการบริ ษทั อีสต์โคสท์เฟอร์ นิเทค จากัด (มหาชน) (“บริ ษทั ”) ครั้งที่ 5/2560 เมื่อวันที่ 14
มีนาคม 2560 ได้มีมติให้เรี ยกประชุมสามัญผูถ้ ือหุ ้นประจาปี 2560 ในวันศุกร์ ที่ 28 เมษายน 2560 เวลา 14.00 น. ณ ห้อ ง
บอลรู ม ชั้น 3 โรงแรมเดอะ แกรนด์ โฟร์ วิงส์ คอนเวนชั่น เลขที่ 333 ถนนศรี นคริ น ทร์ แขวงหัวหมาก เขตบางกะปิ
กรุ งเทพมหานคร 10240 เพื่อพิจ ารณาเรื่ องต่าง ๆ ตามระเบี ยบวาระการประชุ ม ดังต่อไปนี้
วาระที่ 1

พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจาปี 2559 เมื่อวันที่ 8 เมษายน 2559
ข้อเท็จจริ งและเหตุผล การประชุมสามัญผูถ้ ือหุ ้น ประจาปี 2559 ของบริ ษทั ได้ถูกจัดขึ้นเมื่อวันที่ 8 เมษายน
2559 และบริ ษ ัท ได้บัน ทึ ก รายงานการประชุ ม ดังกล่ า วถู กต้อ งตามความเป็ นจริ ง และจัด ท ารายงานการประชุ ม ส่ ง ให้
กระทรวงพาณิ ชย์ ภายในเวลาที่กฎหมายกาหนด
ความเห็นคณะกรรมการบริ ษทั การบันทึกรายงานการประชุมมีความถูกต้อง ครบถ้วน จึงเห็นสมควรเสนอให้
ที่ประชุมผูถ้ ือหุน้ รับรองรายงานการประชุมสามัญผูถ้ ือหุ ้น ประจาปี 2559 โดยมีรายละเอียดปรากฏตามสิ่ งที่ส่งมาด้วยลาดับ
ที่ 1
การลงมติ วาระนี้ตอ้ งผ่านมติอนุมตั ิดว้ ยคะแนนเสี ยงข้างมากของผูถ้ ือหุน้ ที่มาประชุมและออกเสี ยงลงคะแนน
วาระที่ 2

รับทราบรายงานผลการดาเนินงานของบริษัท และบริษัทย่ อย ในรอบปี บัญชี ตั้งแต่ วันที่ 1 มกราคม 2559 ถึง
วันที่ 31 ธันวาคม 2559
ข้อ เท็จ จริ ง และเหตุผ ล สรุ ปผลการด าเนิ นงานของบริ ษ ัท และบริ ษทั ย่อยในรอบปี บัญ ชี สิ้ นสุ ด วัน ที่ 31
ธันวาคม 2559 ที่ผา่ นมา รายละเอียดผลการดาเนินงานของบริ ษทั และบริ ษทั ย่อย ปรากฏตามรายงานประจาปี 2559 ซึ่งส่งมา
ในรู ปแบบซีดี-รอม (CD-ROM) พร้อมกับหนังสื อเชิญประชุม
ความเห็นคณะกรรมการบริ ษทั เห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผูถ้ ือหุ ้นรับทราบผลการดาเนิ นงาน และ
การเปลี่ยนแปลงที่สาคัญที่เกิดขึ้นในรอบปี 2559 โดยมีรายละเอียดปรากฏตามสิ่ งที่ส่งมาด้วยลาดับที่ 2
การลงมติ –เนื่องจากเป็ นวาระเพื่อทราบจึงไม่มีการลงมติ-
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วาระที่ 3

พิจารณาอนุมัติงบแสดงฐานะการเงิน งบกาไรขาดทุ
ไ
นเบ็ดเสร็จ และรายงานของผู้ สอบบัญชี ของบริษัทและ
บริษัทย่ อย ประจาปี 2559 สิ้นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม 2559
ข้อเท็จจริ งและเหตุผล เพื่อให้เป็ นไปตามพระราชบัญญัติบริ ษทั มหาชนจากัด พ.ศ.2535 ซึ่ งกาหนดให้บริ ษทั
ต้องจัดทางบแสดงฐานะการเงิน และงบกาไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จ ณ วันสิ้นสุดรอบปี บัญชีของบริ ษทั ที่ผ่านการตรวจสอบจาก
ผูส้ อบบัญชีแล้ว และเสนอให้ที่ประชุมสามัญผูถ้ ือหุน้ อนุมตั ิ
ความเห็ นคณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาและสอบทานงบการเงิ นประจาปี
ของบริ ษทั และบริ ษทั ย่อย สิ้ นสุ ด วันที่ 31 ธันวาคม 2559 ซึ่ งได้ผ่านการตรวจสอบและลงนามรั บรองโดยนายพิศิษฐ์
ชีวะเรื องโรจน์ ผูส้ อบบัญชี รับอนุญาตเลขที่ 2803 ซึ่ งเป็ นผูส้ อบบัญชีจากบริ ษทั เอ็ม อาร์ แอนด์ แอสโซซิ เอท จากัด แล้ว
เห็ นควรเสนอให้คณะกรรมการบริ ษทั เสนอที่ ประชุ มสามัญผูถ้ ื อหุ ้นพิจารณาอนุ มตั ิงบการเงิ นประจาปี ของบริ ษทั และ
บริ ษทั ย่อย สิ้นสุด วันที่ 31 ธันวาคม 2559
ความเห็ นคณะกรรมการบริ ษทั เห็ นสมควรเสนอให้ที่ ป ระชุ ม สามัญ ผูถ้ ื อ หุ ้น พิจ ารณาอนุ ม ตั ิ ง บการเงิ น
ของบริ ษทั และบริ ษทั ย่อย สาหรับปี สิ้ นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม 2559 ซึ่ งผ่านการพิจารณาและเห็ นชอบจากคณะกรรมการ
ตรวจสอบแล้ว โดยสรุ ปสาระสาคัญตามงบการเงินรวมได้ ดังนี้
รายการ

ปี 2559

ปี 2558

เปลีย่ นแปลง

(ล้ านบาท)

(ล้ านบาท)

เพิม่ ขึน้ /ลดลง

สิ นทรัพย์รวม

2,357.28

1,506.20

56.51%

หนี้สินรวม

1,698.18

1,052.54

61.34%

659.1

453.66

45.29%

142.21

137.55

3.39%

รายได้จากการขาย – สุทธิ

1,370.78

1,334.10

2.75%

รายได้รวม

1,394.91

1,358.30

2.70%

ต้นทุนขาย

983.27

981.74

0.16%

ค่าใช้จ่ายรวม

335.93

292.4

14.89%

ภาษีเงินได้

10.71

13.99

-23.45%

กาไรสาหรับปี

65.00

70.17

-7.37%

62.44

75.43

-17.22%

226.34

74.83

202.47%

224.94

77.80

189.13%

ส่วนของผูถ้ ือหุน้ รวม
ทุนจดทะเบียนที่เรี ยกชาระแล้ว

กำไรสำหรับปี -ส่ วนทีเ่ ป็ นของบริษทั ใหญ่
กาไรเบ็ดเสร็จรวมสาหรับปี
กำไรเบ็ดเสร็จรวมสำหรับปี -ส่ วนทีเ่ ป็ นของบริษทั ใหญ่

โดยมีรายละเอียดปรากฏตามสิ่ งที่ส่งมาด้วยลาดับที่ 2
การลงมติ วาระนี้ตอ้ งผ่านมติอนุมตั ิดว้ ยคะแนนเสี ยงข้างมากของผูถ้ ือหุน้ ที่มาประชุมและออกเสี ยงลงคะแนน
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วาระที่ 4

พิจารณาอนุมตั กิ ารจ่ ายเงินปันผล สาหรับผลการดาเนินงาน ประจาปี 2559 สิ้นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม 2559
ข้อเท็จจริ งและเหตุผล เพื่อให้เป็ นไปตามพระราชบัญญัติบริ ษทั มหาชนจากัด พ.ศ. 2535 และข้อบังคับของ
บริ ษทั กาหนดให้การจ่ายเงินปั นผลของบริ ษทั ต้องเป็ นการจ่ายจากเงินกาไรและหากบริ ษทั ยังมียอดขาดทุนสะสมอยู่ ห้ามมิ
ให้จ่ายเงินปั นผล ทั้งนี้ การจ่ายเงินปั นผลต้องได้รับอนุมตั ิจากที่ประชุมผูถ้ ือหุ ้น และบริ ษทั ต้องจัดสรรกาไรสุ ทธิ ประจาปี
ส่ วนหนึ่ งไว้เป็ นทุนสารองไม่นอ้ ยกว่าร้อยละ 5 ของกาไรสุ ทธิ ประจาปี หักด้วยยอดขาดทุนสะสมยกมา (ถ้ามี) จนกว่าทุน
สารองนี้จะมีจานวนไม่นอ้ ยกว่าร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียน
บริ ษทั มีนโยบายการจ่ายเงินปั นผลโดยพิจารณาจากงบการเงินเฉพาะบริ ษทั ในอัตราไม่นอ้ ยกว่าร้อยละ 40 ของ
กาไรสุ ทธิ หลังหักภาษีเงินได้นิติบุคคลและเงิ นสารองตามกฎหมายตามที่ ได้กาหนดไว้ในข้อบังคับของบริ ษทั ทั้งนี้ การ
จ่ายเงิ นปั นผลดังกล่าวอาจมีการเปลี่ยนแปลง โดยขึ้นอยู่กบั ผลการดาเนิ นงาน ฐานะทางการเงิ นของบริ ษทั สภาพคล่อง
แผนการลงทุน รวมถึงปั จจัยที่เกี่ยวข้องในการบริ หารงาน ความจาเป็ น และความเหมาะสมอื่น ๆ ในอนาคต
ความเห็นคณะกรรมการบริ ษทั จากการประชุมของคณะกรรมการบริ ษทั ครั้งที่ 5/2560 เมื่อวันที่ 14 มีนาคม
2560 พิจารณาแล้วเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผูถ้ ือหุน้ พิจารณารับทราบการจัดสรรกาไรเป็ นทุนสารองตามกฎหมาย และ
พิจารณาอนุมตั ิการจ่ายเงินปั นผลจากผลการดาเนินงาน ประจาปี 2559 ดังนี้
4.1 ขณะนี้ บริ ษทั มีทุนสารองในจานวนไม่น้อยกว่าร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบี ยนตามข้อกาหนด
ของกฎหมายเป็ นที่ เ รี ย บร้อยแล้ว ดัง นั้น บริ ษทั จึ ง ไม่จาเป็ นต้องจัด สรรกาไรเป็ นทุน สารอง
ตามกฎหมายในอัตราไม่นอ้ ยกว่าร้อยละ 5 ของกาไรสุทธิประจาปี
4.2 จัดสรรเป็ นเงินปั นผลในอัตราหุ้นละ 0.0535 บาท แบ่งเป็ นการจ่ายจากส่ วนที่ได้รับการส่ งเสริ ม
การลงทุน (BOI) 0.0154 บาทต่อหุ ้น และส่ วนที่ไม่ได้รับการส่ งเสริ มการลงทุน (Non-BOI)
0.0381 บาทต่อหุน้ รวมเป็ นจานวนเงินทั้งสิ้น 30,432,193.68 บาท (สามสิ บล้านสี่ แสนสามหมื่น
สองพันหนึ่ งร้อยเก้าสิ บสามบาทหกสิ บแปดสตางค์) โดยกาหนดรายชื่อผูถ้ ือหุ ้นที่มีสิทธิ ได้รับ
เงิ น ปั น ผล (Record Date) ในวัน ที่ 11 พฤษภาคม 2560 และให้ร วบรวมรายชื่ อ ผูถ้ ื อ หุ ้น
ตามมาตรา 225 ของพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ.2535 โดยวิธีปิดสมุด
ทะเบียนในวันที่ 12 พฤษภาคม 2560 และกาหนดจ่ายเงินปั นผลให้แก่ผูถ้ ือหุ ้นภายในวันที่ 26
พฤษภาคม 2560 ทั้งนี้ การจ่ายเงินปั นผลข้างต้น มีอตั ราสูงกว่านโยบายการจ่ายปั นผลของบริ ษทั
4.3 กาไรส่ วนที่เหลือ บริ ษทั จะจัดเป็ นกาไรสะสมที่ ยงั ไม่จดั สรรต่อไป ทั้งนี้ สิ ทธิ ในการได้รับเงิ น
ปั นผลดังกล่าวยังมีความไม่แน่นอนจนกว่าจะได้รับอนุมตั ิจากที่ประชุมสามัญผูถ้ ือหุ ้นประจาปี
2560 โดยมีรายละเอียดปรากฏตามสิ่ งที่ส่งมาด้วยลาดับที่ 3
การลงมติ วาระนี้ตอ้ งผ่านมติอนุมตั ิดว้ ยคะแนนเสี ยงข้างมากของผูถ้ ือหุน้ ที่มาประชุมและออกเสี ยงลงคะแนน
วาระที่ 5

พิจารณาอนุมตั กิ ารแต่ งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ต้องพ้ นจากตาแหน่ งตามกาหนดวาระ
หลักเกณฑ์และวิธีการสรรหา หลักเกณฑ์และวิธีการสรรหาบุคคลที่ จะเข้าดารงตาแหน่ งเป็ นกรรมการของ
บริ ษทั ได้ผา่ นขั้นตอนของคณะกรรมการสรรหา โดยคัดเลือกบุคคลที่มีคุณสมบัติตามที่ พรบ. บริ ษทั มหาชนจากัด พ.ศ. 2535
และประกาศของคณะกรรมการกากับ หลัก ทรั พ ย์แ ละตลาดหลัก ทรั พ ย์ คณะกรรมการกากับ ตลาดทุ น และประกาศ
ของตลาดหลักทรัพย์แห่ งประเทศไทยที่เกี่ยวข้องกาหนด โดยคณะกรรมการสรรหาได้เสนอชื่ อต่อคณะกรรมการบริ ษทั
เพื่อพิจารณา และได้ผา่ นกระบวนการกลัน่ กรองของคณะกรรมการบริ ษทั แล้วว่า มีคุณสมบัติที่เหมาะสม

4 | ห น้ า ที่

ทั้ งนี้ ี บริ ษทั ได้มีประกาศเชิ ญชวนให้ผูถ้ ือหุ ้นที่ ประสงค์จะเสนอชื่ อบุคคลที่ เห็ นสมควรได้รับการพิจารณา
คัดเลือกเป็ นกรรมการบริ ษทั โดยนาประกาศขึ้นแสดงในเว็บไซต์ของบริ ษทั แล้ว ตั้งแต่วนั ที่ 4 ตุลาคม ถึงวันที่ 31 ธันวาคม
2559 แต่ปรากฎว่า ไม่มีผถู ้ ือหุน้ รายใดเสนอชื่อบุคคลที่เห็นเหมาะสมเข้ามาให้พิจารณาในการประชุมสามัญผูถ้ ือหุน้ ครั้งนี้
ข้อเท็จจริ งและเหตุผล ตามพระราชบัญญัติบริ ษทั มหาชน จากัด พ.ศ. 2535 มาตรา 71 และข้อบังคับของบริ ษทั
ข้อ 17 และ 18 สรุ ปใจความสาคัญว่า ในการประชุมสามัญผูถ้ ือหุ ้นประจาปี ทุกครั้งให้กรรมการออกจากตาแหน่งจานวน 1
ใน 3 ของจานวนกรรมการในขณะนั้น ถ้าจานวนกรรมการจะแบ่งออกให้ตรงเป็ น 3 ส่ วนไม่ได้ ก็ให้ออกโดยจานวนใกล้
ที่สุดกับส่วนหนึ่งในสาม โดยกรรมการซึ่งพ้นจากตาแหน่ง อาจได้รับเลือกให้กลับมารับตาแหน่งอีกได้ กรรมการที่จะต้อง
ออกจากตาแหน่งในปี แรกและปี ที่สองภายหลังจดทะเบียนบริ ษทั นั้นให้จบั สลากกัน ส่ วนปี หลัง ๆ ต่อไปให้กรรมการคนที่
อยูใ่ นตาแหน่งนานที่สุดนั้นเป็ นผูอ้ อกจากตาแหน่ง
โดยในปี นี้กรรมการที่ตอ้ งออกตามวาระมีจานวน 3 ท่าน ดังต่อไปนี้
1. พลเอกเทอดศักดิ์
มารมย์
2. นายวัลลภ
สุขสวัสดิ์
3. นางสาวทิพวรรณ
สุขสวัสดิ์
ความเห็นคณะกรรมการสรรหา คณะกรรมการสรรหา ได้พิจารณาแล้ว เห็นว่า ทั้ง 3 ท่าน ตามรายชื่ อที่นาเสนอ
เป็ นผูท้ ี่มีคุณสมบัติครบถ้วนตามที่ พรบ. บริ ษทั มหาชนจากัด พ.ศ. 2535 และประกาศของคณะกรรมการกากับหลักทรัพย์และ
ตลาดหลักทรัพย์ คณะกรรมการกากับตลาดทุน และประกาศของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยที่เกี่ยวข้องกาหนด สมควร
เลือกกรรมการที่พน้ จากตาแหน่งตามวาระทั้ง 3 ท่าน กลับเข้าเป็ นกรรมการและเข้าดารงตาแหน่งเดิมอีกวาระหนึ่ง
ความเห็นคณะกรรมการบริ ษทั คณะกรรมการบริ ษทั ซึ่งไม่รวมกรรมการที่มีส่วนได้เสี ยในวาระนี้ ได้พิจารณา
เห็ นสมควรเสนอรายชื่ อบุคคลดังต่อไปนี้ เพื่อให้ที่ประชุมผูถ้ ือหุ ้นพิจารณาแต่งตั้งให้ดารงตาแหน่ งกรรมการของบริ ษทั
แทนกรรมการที่ครบวาระ ดังนี้
1. พลเอกเทอดศักดิ์
มารมย์
เพื่อดารงตาแหน่งประธานกรรมการ กรรมการอิสระ และ
กรรมการตรวจสอบ
2. นายวัลลภ
สุขสวัสดิ์ เพื่อดารงตาแหน่งกรรมการบริ ษทั กรรมการผูม้ ีอานาจลงนาม
ประธานกรรมการบริ หาร
3. นางสาวทิพวรรณ
สุขสวัสดิ์ เพื่อดารงตาแหน่งกรรมการบริ ษทั กรรมการผูม้ ีอานาจลงนาม
กรรมการบริ หาร และรองกรรมการผูจ้ ดั การ
เนื่องด้วยบุคคลดังกล่าวเป็ นผูม้ ีความรู ้ความสามารถและประสบการณ์ ร่ วมกันกากับดูแลกิจการอย่างเข้มแข็ง
อุทิศเวลาในการเข้าร่ วมประชุม และมีคุณสมบัติที่เหมาะสมกับการประกอบธุรกิจของบริ ษทั รวมทั้งมีส่วนร่ วมในการแสดง
ความคิดเห็นที่เป็ นประโยชน์ต่อบริ ษทั และผูถ้ ือหุ ้นอย่างเต็มที่ตลอดระยะเวลาในการดารงตาแหน่ง และในส่ วนของการ
เสนอเพื่อแต่งตั้งเป็ นกรรมการอิสระ จะสามารถให้ความเห็นได้อย่างเป็ นอิสระและเป็ นไปตามหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง
รายละเอียดประวัติของบุคคลทั้ง 3 ท่าน ปรากฏตามสิ่ งที่ส่งมาด้วยลาดับที่ 4
การลงมติ วาระนี้ตอ้ งผ่านมติอนุมตั ิดว้ ยคะแนนเสี ยงข้างมากของผูถ้ ือหุน้ ที่มาประชุมและออกเสี ยงลงคะแนน
(ในการพิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกจากตาแหน่งตามวาระ บริ ษทั จะพิจารณาอนุมตั ิเป็ นรายบุคคล)
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วาระที่ 6

พิจารณาอนุมตั กิ ารแต่ งตั้งกรรมการอิสระ และกรรมการบริษัท เพิม่ เติม 1 ท่ าน
หลักเกณฑ์และวิธีการสรรหา หลัก เกณฑ์แ ละวิธี ก ารสรรหาบุ ค คลที่ จ ะเข้า ดารงตาแหน่ ง เป็ นกรรมการ
ของบริ ษทั ได้ผา่ นขั้นตอนของคณะกรรมการสรรหา โดยคัดเลือกบุคคลที่มีคุณสมบัติตามที่ พรบ. บริ ษทั มหาชนจากัด พ.ศ.
2535 และประกาศของคณะกรรมการกากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ คณะกรรมการกากับตลาดทุน และประกาศของ
ตลาดหลักทรัพย์แห่ งประเทศไทยที่เกี่ยวข้องกาหนด คณะกรรมการสรรหาได้เสนอชื่อต่อคณะกรรมการบริ ษทั เพื่อพิจารณา
และได้ผา่ นกระบวนการกลัน่ กรองของคณะกรรมการบริ ษทั แล้วว่า มีคุณสมบัติที่เหมาะสม
ข้อเท็จจริ งและเหตุผล คณะกรรมการสรรหา ได้พิจ ารณาเห็ น ว่า องค์ป ระกอบของคณะกรรมการบริ ษ ทั
ยังสามารถเพิ่มเติมบุคคลผูม้ ีความรู ้ ความสามารถเข้ามาดารงตาแหน่งกรรมการอิสระของบริ ษทั ซึ่ งจะช่วยเสริ มกาลัง และ
ความสามารถในด้านการพิจ ารณาและให้ค วามเห็ น ต่อ ที่ ป ระชุ ม คณะกรรมการบริ ษ ทั จากความรู ้ และประสบการณ์
การทางานที่มีมาใช้ให้เกิดประโยชน์ต่อบริ ษทั ได้ รวมถึงจะสามารถให้ความเห็นได้อย่างเป็ นอิสระและเป็ นไปตามหลักเกณฑ์
ที่เกี่ยวข้อง
ความเห็นคณะกรรมการสรรหา คณะกรรมการสรรหา ได้พิจารณาแล้ว เห็นว่า ดร.เอกริ นทร์ วาสนาส่ ง เป็ นผูท้ ี่มี
คุณสมบัติครบถ้วนตามที่ พรบ. บริ ษทั มหาชนจากัด พ.ศ. 2535 และประกาศของคณะกรรมการกากับหลักทรัพย์และ
ตลาดหลักทรัพย์ คณะกรรมการกากับตลาดทุน และประกาศของตลาดหลักทรัพย์แห่ งประเทศไทยที่ เกี่ ยวข้องกาหนด และ
เป็ นผูม้ ีความรู ้ ความสามารถและจะนาเอาประสบการณ์ดา้ นพลังงานมาใช้ให้เกิดประโยชน์กบั ทางบริ ษทั ได้
ความเห็ นคณะกรรมการบริ ษทั เห็ นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผูถ้ ือหุ ้นพิจารณาอนุมตั ิการแต่งตั้งกรรมการ
เพิ่มเติม ได้แก่ ดร.เอกริ นทร์ วาสนาส่ ง เพื่อดารงตาแหน่งกรรมการบริ ษทั และกรรมการอิสระ เนื่ องจากพิจารณาแล้วว่ามี
คุณสมบัติที่เหมาะสมกับการประกอบธุรกิจของบริ ษทั สามารถให้ความเห็นได้อย่างเป็ นอิสระและเป็ นไปตามหลักเกณฑ์ที่
เกี่ยวข้อง
รายละเอียดประวัติของดร.เอกริ นทร์ วาสนาส่ง และคานิยามกรรมการอิสระของบริ ษทั ปรากฏตามสิ่ งที่ส่งมาด้วย
ลาดับที่ 5
การลงมติ วาระนี้ตอ้ งผ่านมติอนุมตั ิดว้ ยคะแนนเสี ยงข้างมากของผูถ้ ือหุน้ ที่มาประชุมและออกเสี ยงลงคะแนน
วาระที่ 7

พิจารณาอนุมตั กิ ารกาหนดค่ าตอบแทนกรรมการ ประจาปี 2560
หลัก เกณฑ์แ ละวิธี พ ิจ ารณาก าหนดค่า ตอบแทน คณะกรรมการพิจ ารณาค่า ตอบแทนได้น าเสนอ
ค่าตอบแทนโดยพิจารณาจากข้อมูลผลประกอบการของบริ ษทั ในรอบปี ที่ ผ่านมา การปฏิ บตั ิงานและความรับผิดชอบ
ของกรรมการ ผลประโยชน์ที่บริ ษทั ได้รับจากการปฏิ บัติหน้าที่ ของกรรมการ โดยจะนาข้อ มูล ค่า ตอบแทนที่ กาหนด
ในเบื้ องต้นไปเปรี ยบเที ยบอ้างอิงกับข้อมูลสรุ ปผลสารวจข้อมูลกรรมการและผูบ้ ริ หารของบริ ษทั จดทะเบี ยนสาหรับ
ค่าตอบแทนกรรมการ แยกตามหมวดธุ รกิ จ -ตลาดหลักทรัพ ย์ เอ็ม เอ ไอ (mai) แยกตามขนาดรายได้ของบริ ษ ทั และ
แยกตามขนาดกาไร (ขาดทุน) สุ ทธิ ของบริ ษทั ซึ่ งจัดทาขึ้นโดยตลาดหลักทรัพย์แห่ งประเทศไทย ประจาปี 2558
ข้อเท็จจริ งและเหตุผล ตามข้อบังคับของบริ ษทั ข้อที่ 24 คณะกรรมการบริ ษทั มี สิทธิ ได้รับค่าตอบแทน
กรรมการจากบริ ษทั ตามที่ที่ประชุมผูถ้ ือหุน้ จะพิจารณาและลงมติอนุมตั ิ
ความเห็นคณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทน เห็นสมควรให้เสนอที่ประชุมผูถ้ ือหุ ้นอนุมตั ิค่าตอบแทนให้แก่
คณะกรรมการบริ ษทั และคณะกรรมการชุดย่อยต่าง ๆ ของบริ ษทั ประจาปี 2560 ภายในวงเงินไม่เกิน 4,500,000 บาทต่อปี
ซึ่งเป็ นวงเงินค่าตอบแทนที่เท่ากับปี 2559 โดยคงนโยบายและอัตราการจ่ายค่าตอบแทนรายเดือน ค่าเบี้ยประชุมกรรมการ
เช่นเดียวกับที่จ่ายในปี 2559 ดังนี้
6 | ห น้ า ที่

อัตราค่่าตอบแทนรายเดืือน
ตาแหน่ ง
ประธานกรรมการ
กรรมการ
ประธานกรรมการตรวจสอบ
กรรมการตรวจสอบ

อัตราค่ าตอบแทน
(บาทต่ อท่ านต่อเดือน)
28,000
18,000
23,000
18,000

ค่าเบี้ยประชุมสาหรับคณะกรรมการชุดย่อยทุกชุด : จานวน 7,000 บาท ต่อท่านต่อครั้ง ประกอบด้วย
1) คณะกรรมการบริ ษทั
2) คณะกรรมการพิจารณาความเสี่ ยง
3) คณะกรรมการสรรหา
4) คณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทน
5) ค่าตอบแทนพิเศษหรื อโบนัส : พิจารณาจากผลการดาเนินงาน
ความเห็ นคณะกรรมการบริ ษทั เห็ นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผูถ้ ือหุ ้นพิจารณาอนุ มตั ิ ค่าตอบแทนกรรมการ
ประจาปี 2560 เป็ นวงเงินจานวนรวมทั้งสิ้นไม่เกิน 4,500,000 บาทต่อปี โดยมีรายละเอียดปรากฏตามสิ่ งที่ส่งมาด้วยลาดับที่ 6
การลงมติ วาระนี้ตอ้ งผ่านมติอนุมตั ิดว้ ยคะแนนเสี ยงไม่นอ้ ยกว่าสองในสามของจานวนเสี ยงทั้งหมดของผูถ้ ือ
หุน้ ที่มาประชุม
วาระที่ 8

พิจารณาอนุมตั กิ ารแต่ งตั้งผู้สอบบัญชี และการกาหนดค่ าสอบบัญชี ประจาปี 2560
ข้อเท็จจริ งและเหตุผล ตามพระราชบัญญัติบริ ษทั มหาชนจากัด พ.ศ. 2535 กาหนดให้ที่ประชุมผูถ้ ือหุ ้นสามัญ
ประจาปี แต่งตั้งผูส้ อบบัญชีและกาหนดค่าสอบบัญชีทุกปี นอกจากนี้ ตามประกาศคณะกรรมการกากับหลักทรัพย์และ
ตลาดหลักทรัพย์ กาหนดให้บริ ษทั จัดให้มีการหมุนเวียนผูส้ อบบัญชี หากผูส้ อบบัญชีดงั กล่าวปฏิบตั ิหน้าที่มาแล้ว 5 รอบปี บัญชี
ติดต่อกันโดยการหมุนเวียนไม่จาเป็ นต้องเปลี่ยนบริ ษทั ผูส้ อบบัญชีแห่ งใหม่ บริ ษทั สามารถแต่งตั้งผูส้ อบบัญชีรายอื่น ๆ
ในสานักงานตรวจสอบบัญชีน้ นั แทนผูส้ อบบัญชีรายเดิมได้
ความเห็นคณะกรรมการตรวจสอบ เห็น สมควรแต่งตั้ง นายอัครเดช เปลี่ยนสกุล ผูส้ อบบัญชีรับอนุญาต
เลขที่ 5389 หรื อนายเมธี รั ตนศรี เมธา ผูส้ อบบัญชี รับอนุ ญาตเลขที่ 3425 หรื อนายพิศิษฐ์ ชี วะเรื องโรจน์ ผูส้ อบบัญชี
รั บ อนุ ญ าตเลขที่ 2803 โดยให้ค นหนึ่ ง คนใดหรื อ ผูส้ อบบัญ ชี ท่ า นอื่ น ที่ บริ ษ ทั เอ็ม อาร์ แอนด์ แอสโซซิ เ อท จากัด
เห็นควรและเหมาะสมเป็ นผูส้ อบบัญชีของบริ ษทั และบริ ษทั ย่อย และเป็ นผูท้ าการตรวจสอบ รับรองและแสดงความเห็น
ต่อ งบการเงิ น ของบริ ษ ทั และบริ ษ ทั ย่อ ย โดยเป็ นผู ส้ อบบัญ ชี ที่ ไ ด้รั บ ความเห็ น ชอบจากสานัก งานคณะกรรมการ
กากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และไม่มีความสัมพันธ์ หรื อส่ วนได้เสี ยกับบริ ษทั / ผูถ้ ือหุ ้นรายใหญ่ / ผูบ้ ริ หาร /
บริ ษทั ย่อย หรื อผูท้ ี่ เกี่ ยวข้องกับบุคคลดังกล่าวแต่อย่างใด โดยกาหนดค่าสอบบัญชี สาหรับประจาปี 2560 ค่าตรวจสอบ
งบการเงินรวมสาหรับปี 2560 และค่าสอบทานงบการเงินรายไตรมาส เป็ นจานวนเงินทั้งสิ้ นไม่เกิน 2,200,000 บาท
ความเห็ น คณะกรรมการบริ ษ ทั เห็ น สมควรเสนอให้ที่ ป ระชุ ม ผูถ้ ื อ หุ ้น พิจ ารณาและอนุ ม ตั ิ ก ารแต่ง ตั้ง
นายอัครเดช เปลี่ ยนสกุล ผูส้ อบบัญชี รับ อนุ ญ าตเลขที่ 5389 หรื อ นายเมธี รั ต นศรี เ มธา ผูส้ อบบัญ ชี รั บ อนุ ญ าตเลขที่
3425 หรื อ นายพิศิษฐ์ ชีวะเรื องโรจน์ ผูส้ อบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 2803 โดยให้คนหนึ่ งคนใด หรื อผูส้ อบบัญชีท่านอื่นที่
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บริ ษทั เอ็ม อาร์ แอนด์ แอสโซซิเอท จากัด เห็็นควรและเหมาะสมเป็็ นผูส้ อบบัญชีีของบริ ษทั และบริ ษทั ย่อ่ ย สาหรับปี 2560
และกาหนดค่าสอบบัญชีเป็ นจานวนเงินไม่เกิน 2,200,000 บาท โดยมีรายละเอียดปรากฏตามสิ่ งที่ส่งมาด้วยลาดับที่ 7
การลงมติ วาระนี้ตอ้ งผ่านมติอนุมตั ิดว้ ยคะแนนเสี ยงข้างมากของผูถ้ ือหุน้ ที่มาประชุมและออกเสี ยงลงคะแนน
วาระที่ 9

พิจารณาอนุมตั กิ ารลดทุนจดทะเบียนของบริษัท จานวน 32,888.50 บาท จากทุนจดทะเบียนเดิม 195,000,000
บาท เป็ นทุนจดทะเบียนจานวน 194,967,111.50 บาท โดยการตัดหุ้นสามัญที่ยังไม่ ได้ ออกจาหน่ ายของบริษัท
จานวน 131,554 หุ้น มูลค่ าทีต่ ราไว้ ห้ ุนละ 0.25 บาท
ข้อเท็จจริ งและเหตุผล เนื่ องจากบริ ษทั อยูร่ ะหว่างการศึกษาความเป็ นไปได้ในการลงทุนในธุรกิจพลังงาน
ไฟฟ้าในหลายโครงการ ซึ่ งหากผลการศึกษาแสดงถึงความเป็ นไปได้และความคุม้ ค่าในการลงทุนในโครงการดังกล่าว
บริ ษ ัท อาจมี ก ารพิ จ ารณาอนุ ม ัติ เ พื่ อ เข้า ลงทุ น ในโครงการต่ า งๆ เหล่ า นั้ น ในอนาคต ดัง นั้ น เพื่ อ เป็ นการรองรั บ
การเข้าลงทุนดังกล่าว บริ ษทั จึ งได้เสนอให้ท่ี ประชุ มพิจารณาอนุ มตั ิการเพิ่มทุนจดทะเบี ยนของบริ ษทั ตามรายละเอี ยด
ที่ปรากฎในวาระที่ 11
อย่างไรก็ตาม บริ ษทั มีหุน้ สามัญที่ยงั ไม่ได้ออกจาหน่าย ซึ่งเหลือจากการจัดสรรไว้เพื่อรองรับการออกใบสาคัญ
แสดงสิ ท ธิ ที่ จ ะซื้ อ หุ ้น สามัญ ของบริ ษ ทั ครั้ งที่ 1 สาหรั บ ผูถ้ ื อ หุ ้น เดิ ม (ECF-W1) (“ใบสาคัญ แสดงสิ ท ธิ ECF-W1”)
ตามมติ ที่ประชุมวิสามัญผูถ้ ือหุ ้นครั้งที่ 1/2557 เมื่อวันที่ 18 กรกฎาคม 2557 จานวน 131,554 หุ ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ
0.25 บาท รวมทั้งสิ้ น 32,888.50 บาท
ดังนั้น เพื่อให้เป็ นไปตามมาตรา 136 แห่ งพระราชบัญญัติบริ ษทั มหาชนจากัด พ.ศ. 2535 (รวมทั้งที่ได้มีการ
แก้ไขเพิ่มเติม) (“พรบ.บริษัทมหาชน”) ซึ่งกาหนดว่า บริ ษทั จะเพิ่มทุนจากจานวนที่จดทะเบียนไว้แล้ว ได้โดยการออกหุ ้นใหม่
เพิ่มขึ้นเมื่อหุน้ ทั้งหมดได้ออกจาหน่ายและได้รับชาระเงินค่าหุ ้นครบถ้วนแล้ว หรื อในกรณี หุน้ ยังจาหน่ายไม่ครบ หุน้ ที่เหลือ
ต้องเป็ นหุ ้นที่ ออกเพื่อรองรับหุ ้นกูแ้ ปลงสภาพหรื อใบสาคัญแสดงสิ ทธิ ที่จ ะซื้ อหุ ้น บริ ษทั จึ งมีความจาเป็ นต้องทาการ
ลดทุนจดทะเบี ยนในจานวนดังกล่าว
ทั้งนี้ ภายหลังการลดทุ น จดทะเบี ย นของบริ ษ ทั บริ ษ ทั จะมี ทุ น จดทะเบี ย นทั้ง สิ้ น 194,967,111.50 บาท
แบ่งออกเป็ นหุ ้นสามัญจานวน 779,868,446 หุ ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.25 บาท ซึ่ งประกอบด้วย (1) หุ ้นสามัญจดทะเบียน
ชาระแล้วจานวน 568,826,050 หุ ้น และ (2) หุ ้นสามัญคงเหลือซึ่ งจัดสรรไว้เพื่อรองรับการใช้สิทธิ ซ้ื อหุ ้นสามัญของบริ ษทั
ภายใต้ใบสาคัญแสดงสิ ทธิ ECF-W1 ซึ่ งได้รับอนุมตั ิจากที่ประชุมวิสามัญผูถ้ ือหุ ้น ครั้งที่ 1/2557 เมื่อวันที่ 18 กรกฎาคม
2557 จานวน 211,042,396 หุ ้น
ความเห็นของคณะกรรมการ เห็ น สมควรเสนอให้ ที่ ป ระชุ ม ผู ้ถื อ หุ ้ น พิ จ ารณาและอนุ ม ั ติ ก ารลดทุ น
จดทะเบี ยนของบริ ษ ัท จ านวน 32,888.50 บาท จากทุ นจดทะเบี ย นเดิ ม 195,000,000 บาท เป็ นทุ นจดทะเบี ย นจานวน
194,967,111.50 บาท โดยการตัดหุ ้นสามัญที่ ยงั ไม่ได้ออกจาหน่ ายของบริ ษทั จานวน 131,554 หุ ้น มูลค่าที่ ตราไว้หุ้นละ
0.25 บาท ตามรายละเอียดข้างต้น
การลงมติ วาระนี้ตอ้ งผ่านมติอนุมตั ิดว้ ยคะแนนเสี ยงไม่นอ้ ยกว่าสามในสี่ ของจานวนเสี ยงทั้งหมดของผูถ้ ือหุ ้น
ที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสี ยง
วาระที่ 10 พิจารณาอนุมตั กิ ารแก้ ไขข้ อ 4 ของหนังสื อบริคณห์ สนธิของบริษัท เพื่อให้ สอดคล้ องกับการลดทุนจดทะเบียน
ข้อ เท็จ จริ ง และเหตุผ ล เพื ่อ ให้ส อดคล้อ งกับ การลดทุน จดทะเบีย น โดยการตัด หุ ้น จดทะเบีย น
ที่ยงั ไม่ได้ออกจาหน่ายของบริ ษทั ดังมีรายละเอียดตามที่ปรากฏในวาระที่ 9 ข้างต้น บริ ษทั จึงเห็นควรเสนอให้ที่ประชุม
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พิจารณาอนุมตั ิการแก้ไ้ ขเพิ่มเติมหนังสืื อบริ คณห์์สนธิ ของบริ ษทั ข้อ้ 4. โโดยให้
ใ ้ใช้ข้ อ้ ความต่่อไไปนี้ ี แทน ทั้ งนี้ ี ใให้้บุคคลทีี่
คณะกรรมการมอบหมายในการจดทะเบียนแก้ไขหนังสื อบริ คณห์สนธิ ที่กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิ ชย์ มี
อานาจแก้ไขและเพิ่มเติมถ้อยคาเพื่อให้เป็ นไปตามคาสั่งของนายทะเบียน
“ข้อ 4. ทุนจดทะเบียน จานวน
194,967,111.50 บาท (หนึ่ งร้ อยเก้า สิ บ สี่ ล ้านเก้า แสนหก
หมื่นเจ็ดพันหนึ่งร้อยสิ บเอ็ดบาท ห้า
สิ บสตางค์)
แบ่งออกเป็ น
779,868,446 หุน้ (เจ็ดร้อยเจ็ดสิ บเก้าล้านแปดแสนหก
หมื่นแปดพันสี่ ร้อยสี่ สิบหกหุน้ )
มูลค่าหุน้ ละ
0.25 บาท (ยีส่ ิ บห้าสตางค์)
โดยแยกออกเป็ น:
หุน้ สามัญ
779,868,446 หุน้ (เจ็ดร้อยเจ็ดสิ บเก้าล้านแปดแสนหก
หมื่นแปดพันสี่ ร้อยสี่ สิบหกหุน้ )
หุน้ บุริมสิ ทธิ
- หุน้ ( - )”
ความเห็นของคณะกรรมการ เห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผูถ้ ือหุน้ พิจารณาและอนุมตั ิการอนุมตั ิการแก้ไขข้อ
4 ของหนังสื อบริ คณห์สนธิของบริ ษทั เพื่อให้สอดคล้องกับการลดทุนจดทะเบียนของบริ ษทั ตามรายละเอียดข้างต้น
การลงมติ วาระนี้ตอ้ งผ่านมติอนุมตั ิดว้ ยคะแนนเสี ยงไม่นอ้ ยกว่าสามในสี่ ของจานวนเสี ยงทั้งหมดของผูถ้ ือหุ ้น
ที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสี ยง
วาระที่ 11 พิจ ารณาอนุ มัติ ก ารเพิ่ ม ทุ น จดทะเบี ย นของบริ ษั ท จ านวน 64,382,605 บาท จากทุ น จดทะเบี ย นเดิ ม
194,967,111.50 บาท เป็ น 259,349,716.50 บาท โดยการออกหุ้ น สามัญ เพิ่ม ทุ น จานวน 257,530,420 หุ้ น
มูลค่ าทีต่ ราไว้ ห้ ุนละ 0.25 บาท
ข้อเท็จจริ งและเหตุผล เนื่ องจากบริ ษทั อยูร่ ะหว่างการศึกษาความเป็ นไปได้ในการลงทุนในธุรกิจพลังงาน
ไฟฟ้าในหลายโครงการ ซึ่ งหากผลการศึกษาแสดงถึงความเป็ นไปได้และความคุม้ ค่าในการลงทุนในโครงการดังกล่าว
บริ ษทั อาจมีการพิจารณาอนุมตั ิเพื่อเข้าลงทุนในโครงการต่างๆ เหล่านั้น ดังนั้น เพื่อเป็ นการรองรับการเข้าลงทุนดังกล่าว
ในอนาคต จึงเห็นควรเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมตั ิการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริ ษทั จานวน 64,382,605 บาท จากทุน
จดทะเบียนเดิม 194,967,111.50 บาท เป็ น 259,349,716.50 บาท โดยการออกหุ ้นสามัญเพิ่มทุนจานวน 257,530,420 หุ ้น
มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.25 บาท โดยมีรายละเอียดปรากฏตามสิ่ งที่ส่งมาด้วย 8 (แบบรายงานการเพิ่มทุน (F53-4))
ความเห็นของคณะกรรมการ เห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผูถ้ ือหุน้ พิจารณาและอนุมตั ิการเพิ่มทุนจดทะเบียน
ของบริ ษทั จานวน 64,382,605 บาท จากทุนจดทะเบี ยนเดิ ม 194,967,111.50 บาท เป็ น 259,349,716.50 บาท โดยการ
ออกหุน้ สามัญเพิ่มทุนจานวน 257,530,420 หุน้ มูลค่าที่ตราไว้หุน้ ละ 0.25 บาทตามรายละเอียดข้างต้น
การลงมติ วาระนี้ตอ้ งผ่านมติอนุมตั ิดว้ ยคะแนนเสี ยงไม่นอ้ ยกว่าสามในสี่ ของจานวนเสี ยงทั้งหมดของผูถ้ ือหุ ้น
ที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสี ยง
วาระที่ 12 พิ จ ารณาอนุ มั ติ ก ารแก้ ไ ขข้ อ 4 ของหนั ง สื อ บริ ค ณห์ ส นธิ ข องบริ ษั ท เพื่ อ ให้ ส อดคล้ อ งกั บ การเพิ่ ม
ทุ น จดทะเบียน
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ข้อเท็จจริ งและเหตุผล เพืื่อใให้้สอดคล้อ้ งกับการเพิ่มทุนจดทะเบีียน ดังมีีรายละเอีียดตามทีี่ปรากฏในวาระที
ใ
ี่
11 ข้างต้น บริ ษทั จึงเห็นควรเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมตั ิการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสื อบริ คณห์สนธิ ของบริ ษทั ข้อ 4.
โดยให้ใช้ขอ้ ความต่อไปนี้แทน ทั้งนี้ ให้บุคคลที่คณะกรรมการมอบหมายในการจดทะเบียนแก้ไขหนังสื อบริ คณห์สนธิ ที่
กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิ ชย์ มีอานาจแก้ไขและเพิ่มเติมถ้อยคาเพื่อให้เป็ นไปตามคาสั่งของนายทะเบียน
“ข้อ 4. ทุนจดทะเบียน จานวน
259,349,716.50 บาท (สองร้ อยห้าสิ บเก้าล้านสามแสนสี่
หมื่ นเก้าพันเจ็ดร้ อยสิ บหกบาท ห้า
สิ บสตางค์)
แบ่งออกเป็ น
1,037,398,866 หุน้ (หนึ่ ง พันสามสิ บ เจ็ดล้านสามแสน
เก้าหมื่นแปดพันแปดร้อยหกสิ บหก
หุน้ )
มูลค่าหุน้ ละ
0.25 บาท (ยีส่ ิ บห้าสตางค์)
โดยแยกออกเป็ น:
หุน้ สามัญ
1,037,398,866 หุน้ (หนึ่งพันสามสิ บเจ็ดล้านสามแสน
เก้าหมื่นแปดพันแปดร้อยหกสิ บหก
หุน้ )
หุน้ บุริมสิ ทธิ
- หุน้ ( - )”
ความเห็ นของคณะกรรมการ เห็ นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผูถ้ ือหุ ้นพิจารณาและอนุ มตั ิการแก้ไขข้อ 4 ของ
หนังสื อบริ คณห์สนธิของบริ ษทั เพื่อให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียนตามรายละเอียดข้างต้น
การลงมติ วาระนี้ตอ้ งผ่านมติอนุมตั ิดว้ ยคะแนนเสี ยงไม่นอ้ ยกว่าสามในสี่ ของจานวนเสี ยงทั้งหมดของผูถ้ ือหุ ้น
ที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสี ยง
วาระที่ 13 พิจารณาอนุมตั กิ ารจัดสรรหุ้นสามัญเพิม่ ทุน จานวน 257,530,420 หุ้น มูลค่ าทีต่ ราไว้ ห้ ุนละ 0.25 บาท
ข้อเท็จจริ งและเหตุผล ตามที่ได้เสนอให้ประชุมพิจารณาอนุมตั ิการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริ ษทั จานวน
64,382,605 บาท จากทุนจดทะเบียนเดิม 194,967,111.50 บาท เป็ น 259,349,716.50 บาท โดยการออกหุ ้นสามัญเพิ่มทุน
จานวน 257,530,420 หุ ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.25 บาท ดังรายละเอียดในวาระที่ 11 ข้างต้น จึ งเห็ นควรเสนอให้ที่ประชุม
พิจารณาอนุมตั ิการจัดสรรหุ ้นสามัญเพิ่มทุนจานวน 257,530,420 หุ ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.25 บาท ดังนี้
(1) จัดสรรหุ ้นสามัญเพิ่มทุนจานวน 170,647,815 หุ ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.25 บาท คิดเป็ นร้อยละ 30
ของทุนจดทะเบียนชาระแล้วของบริ ษทั เพื่อเสนอขายให้แก่ผูถ้ ือหุ ้นเดิม (Right Offering) และ
จานวน 56,882,605 หุ ้น คิดเป็ นร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียนชาระแล้วของบริ ษทั เพื่อเสนอขาย
ให้แก่บุคคลในวงจากัด (Private Placement) ในแบบมอบอานาจทัว่ ไป (General Mandate)
ทั้งนี้ บริ ษทั จะออกและเสนอขายหุ ้นสามัญเพิ่มทุนครั้งเดียวเต็มจานวนหรื อบางส่ วนก็ได้ โดยเสนอ
ขายเป็ นคราวเดียวหรื อเป็ นคราว ๆ ไปก็ได้ อย่างไรก็ตาม ไม่วา่ กรณี ๆ จานวนหุ ้นสามัญเพิ่มทุนที่
เสนอขายให้แก่ผูถ้ ือหุ ้นเดิม (Right Offering) และบุคคลในวงจากัด (Private Placement) ตามแบบ
มอบอานาจทัว่ ไป (General Mandate) นี้ จะต้องมีจานวนรวมกันไม่เกิน 170,647,815 หุน้ หรื อไม่เกินกว่า
ร้อยละ 30 ของทุนชาระแล้วของบริ ษทั ณ วัน ที่ ค ณะกรรมการมี ม ติ อ นุ ม ั ติ ก ารเพิ่ ม ทุ น แบบ
มอบอานาจทัว่ ไป (General Mandate)
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โ บุ ค คลในวงจ
โดย
ใ
ากัด (Private Placement) ทีี่ จ ะได้
ไ ร้ ั บ การจัด สรรหุ ้น สามัญ เพิ่ม ทุ น ใในแบบ
มอบอานาจ ทั่ ว ไป(General Mandate) จะต้ อ งมี คุ ณ สมบั ติ ต ามห ลั ก เกณฑ์ ข ้ อ ใ ด
ข้ อ หนึ่ งดั ง ต่ อ ไปนี้ และจะต้องไม่เป็ นบุคคลที่เกี่ยวโยงกันของบริ ษทั ตามประกาศคณะกรรมการ
กากับ ตลาดทุน ที่ ทจ. 21/2551 เรื่ อ งหลัก เกณฑ์ใ นการท ารายการที่เ กี่ย วโยงกัน และประกาศ
คณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์ เรื่ องการเปิ ดเผยข้อมูล และการปฏิบตั ิการของบริ ษทั จดทะเบียนใน
รายการที่เกี่ยวโยงกัน พ.ศ. 2546
(ก)
เป็ นผูล้ งทุนสถาบันตามประกาศคณะกรรมการกากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ที่ กจ.
17/2551 เรื่ องการกาหนดบทนิยามเกี่ยวกับการออกและเสนอขายหลักทรัพย์ หรื อ
(ข)
เป็ นนัก ลงทุ น ประเภทบุ ค คลธรรมดาหรื อ นิ ติ บุ คคลที่ มี ฐานะทางการเงิ น มัน่ คง และมี
ศักยภาพในการลงทุนได้จริ ง รวมทั้งมีความรู ้ความสามารถประสบการณ์ หรื อศักยภาพใน
การที่เป็ นประโยชน์หรื อส่งเสริ มการดาเนินงานของบริ ษทั
ทั้งนี้ ราคาเสนอขายหุน้ สามัญเพิ่มทุนต่อบุคลในวงจากัด (Private Placement) ตามแบบมอบอานาจทัว่ ไป
(General Mandate) นี้จะต้องไม่ต่ากว่าร้อยละ 90 ของราคาตลาด (Market Price)
“ราคาตลาด” หมายถึง ราคาถัวเฉลี่ยถ่วงน้ าหนักของหุ ้นของบริ ษทั ในตลาดหลักทรัพย์ยอ้ นหลังไม่นอ้ ย
กว่าเจ็ดวันทาการติดต่อกัน แต่ไม่เกิ นสิ บห้าวันทาการติดต่อกัน ก่อนวันกาหนดราคาเสนอขายหุ ้นนั้น
โดยราคาที่ นามาถัวเฉลี่ยดังกล่าวต้องใช้ราคาเฉลี่ยของการซื้ อขายหุ ้นนั้นในแต่ละวัน ทั้งนี้ วันกาหนด
ราคาเสนอขายหุน้ ต้องย้อนหลังไม่เกินกว่าสามวันทาการก่อนวันแรกที่เสนอขายต่อนักลงทุน
นอกจากนี้ ที่ ป ระชุ ม คณะกรรมการมี ม ติ อ นุ ม ัติ ม อบหมายให้ ค ณะกรรมการบริ ษัท มี อานาจ
ในการดาเนินการต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการจัดสรรหุน้ สามัญเพิ่มทุนดังต่อไปนี้
(1)
พิจารณากาหนดรายละเอียดการจัดสรรหุน้ สามัญเพิ่มทุน เช่น การกาหนดราคาเสนอขาย การ
เสนอขายเป็ นครั้งเดียวหรื อเป็ นคราวๆ ระยะเวลาการเสนอขาย การชาระค่าหุ ้น รายชื่อบุคคล
ในวงจากัด และเงื่อนไขและรายละเอียดอื่น ๆ ที่เกี่ยวกับการจัดสรรหุน้ สามัญเพิ่มทุนดังกล่าว
(2)
การเข้าเจรจา ทาความตกลง และลงนามในเอกสารและสัญญาต่างๆ ที่ เกี่ ยวข้อง รวมทั้ง
ดาเนินการต่าง ๆ อันเกี่ยวเนื่องกับการจัดสรรหุน้ สามัญเพิม่ ทุนดังกล่าว และ
(3)
ลงนามในเอกสารคาขออนุ ญาต คาขอผ่อนผันต่าง ๆ และหลักฐานที่ จาเป็ นและเกี่ ยวข้องกับ
การจัดสรรหุน้ สามัญเพิ่มทุนดังกล่าว ซึ่งรวมถึงการติดต่อ และการยื่นคาขออนุญาตหรื อขอ
ผ่อนผันเอกสารและหลักฐานดังกล่าวต่อหน่วยงานราชการหรื อหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และการนา
หุน้ สามัญเพิ่มทุนของบริ ษทั เข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่ งประเทศไทย และมีอานาจ
ในการดาเนินการอื่นใดอันจาเป็ นและสมควรเกี่ยวกับการจัดสรรหุน้ สามัญเพิ่มทุนดังกล่าว
รายละเอียดปรากฏตามสิ่ งที่ส่งมาด้วย 8 (แบบรายงานการเพิ่มทุน (F53-4))
อนึ่ ง เหตุที่บริ ษทั เห็นสมควรให้จ ดั สรรหุ ้นสามัญเพิ่มทุนจานวนดังกล่าวเพื่อเสนอขายตามแบบ
มอบอานาจทัว่ ไป (General Mandate) เนื่ องจาก บริ ษทั เห็นว่า การจัดสรรหุ ้นสามัญเพิ่มทุนจานวน
ดังกล่าว เพื่อ เสนอขายตามแบบมอบอานาจทั่ว ไป (General Mandate) จะทาให้บ ริ ษ ทั สามารถ
เพิ่ม สภาพคล่อ งทางการเงิ น เพื่อ ใช้เ ป็ นเงิ น ทุ น หมุน เวีย นสาหรั บ การดาเนิ น ธุ ร กิ จ รองรั บ การ
ขยายธุ รกิ จ และยังเป็ นการเพิ่มศัก ยภาพของบริ ษ ทั ในการลงทุ น ต่า ง ๆ โดยสามารถตอบสนอง
ความต้องการใช้เงินของบริ ษทั ในการลงทุนในแต่ละโครงการได้ทนั ทีที่โครงการดังกล่าวมีความ
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ชัดเจน โโดยไม่
ไ ่มีความจาเป็็ นต้อ้ งออกและเสนอขายหุ ้นสามัญเพิ่มทุนคราวละมาก ๆ เพืื่อรองรับ
แผนการลงทุนที่ยงั ไม่มีความชัดเจนและอาจไม่เกิดขึ้น ซึ่งอาจก่อให้เกิดความไม่เป็ นธรรมต่อผูถ้ ือหุ ้น
และอาจทาให้ผูถ้ ือหุ ้นรับผลกระทบจากการเพิ่มทุนดังกล่าว ทั้งในส่ วนของการลดลงของราคาหุ ้น
(Price Dilution) หรื อการลดลงของสัดส่ วนการถือหุ ้น (Control Dilution) ในขณะที่ผูถ้ ือหุ น้ จะ
ได้รับประโยชน์จากมูลค่าของบริ ษทั ที่จะเพิ่มมากขึ้น และผลตอบแทนจากการลงทุนที่ดีในอนาคต
จากการเติบโตและผลตอบแทนจากการลงทุนในโครงการต่างๆของบริ ษทั
อย่างไรก็ตาม ในการเสนอขายหุ ้นสามัญเพิ่มทุนตามแบบมอบอานาจทัว่ ไป (General Mandate)
ดังกล่าว อาจมีผลกระทบต่อผูถ้ ือหุ ้น โดยสรุ ปได้ดงั นี้
- ผลกระทบต่อราคาตลาดของหุ ้น (Price Dilution) สาหรับกรณี ที่กาหนดราคาเสนอขายหุ ้นต่า
กว่าราคาตลาดของบริ ษทั ในอนาคต
- ผลกระทบต่อสิ ทธิ ออกเสี ยงของผูถ้ ือหุ ้น (Control Dilution)
 กรณี จดั สรรหุ ้นสามัญเพิ่มทุนให้แก่ผูถ้ ือหุ ้นเดิม ผลกระทบดังกล่าวขึ้นอยูก่ บั ปริ มาณการ
ใช้สิทธิ จองซื้ อหุ ้นเพิ่มทุนและจานวนหุ ้นที่ถืออยูข่ องผูถ้ ือหุ ้นแต่ละราย แต่หากผูถ้ ือหุ ้น
เดิมได้จองซื้ อหุ ้นสามัญที่ออกใหม่ท้ งั หมดตามสัดส่ วนจานวนหุ ้นที่ผูถ้ ือหุ ้นแต่ละรายถือ
อยู่ จะไม่มีผลกระทบต่อสิ ทธิ ออกเสี ยงของผูถ้ ือหุ ้นแต่อย่างใด
 กรณี จดั สรรหุ ้นสามัญเพิ่มทุนให้แก่บุคคลในวงจากัดในสัดส่ วนไม่เกินร้อยละ 10 ของทุน
ชาระแล้ว ผลกระทบต่อสิ ทธิ ออกเสี ยงของผูถ้ ือหุ ้นดังกล่าว สู งสุ ดไม่เกินร้อยละ 10
(2) จัด สรรหุ ้น สามัญ เพิ่ ม ทุ น จานวน 30,000,000 หุ ้น มู ล ค่ า ที่ ต ราไว้หุ้น ละ 0.25 บาท เพื่ อ รองรั บ
การปรับสิ ทธิ ของใบสาคัญแสดงสิ ทธิ ECF-W1 ที่อาจเกิดขึ้นจากการออกและเสนอขายหุ ้นสามัญ
เพิ่มทุนตามรายละเอียดในข้อ (1)
ทั้งนี้ บริ ษทั ยังไม่สามารถคานวณอัตราการปรับสิ ทธิ ของ ใบสาคัญแสดงสิ ทธิ ECF-W1 ได้ในขณะนี้
เนื่องจากในการคานวณราคาการใช้สิทธิและอัตราการใช้สิทธิ ใหม่น้ นั จะต้องคานวณจากราคาตลาดของ
หุ ้นสามัญของบริ ษทั ซึ่ งจะต้องคานวณจากราคาตลาดถัวเฉลี่ ยถ่วงน้ าหนักต่อหุ ้นของหุ ้นสามัญของ
บริ ษทั ที่มีการซื้ อขายทั้งหมดในตลาดหลักทรัพย์ ในระหว่าง 15 วันทาการติดต่อกันก่อนวันแรกที่ผซู ้ ้ื อ
หุน้ สามัญจะไม่ได้รับสิ ทธิในการจองซื้อหุน้ สามัญที่ออกใหม่ (วันแรกที่ตลาดหลักทรัพย์ข้ ึนเครื่ องหมาย
XR) ในการนี้ บริ ษทั จึงได้ประมาณการจานวนหุ ้นสามัญที่จะได้ออกเพื่อรองรับการปรับสิ ทธิ ใบสาคัญ
แสดงสิ ทธิ ECF-W1 เป็ นจานวน 30,000,000 หุ ้น ทั้งนี้ เมื่อสามารถคานวณอัตราการใช้สิทธิ และราคาใช้
สิ ทธิได้ บริ ษทั จะแจ้งให้ผถู ้ ือหุน้ และผูถ้ ือใบสาคัญแสดงสิ ทธิ ECF-W1 ทราบต่อไป
ทั้งนี้ ให้คณะกรรมการบริ ษทั และ/หรื อบุคคลที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริ ษทั มีอานาจ
ลงนามในเอกสารคาขออนุญาต คาขอผ่ อ นผัน ต่ า ง ๆ และหลัก ฐานที่ จาเป็ นและเกี่ ย วข้อ งกับ
การจัดสรรหุ ้นสามัญเพิ่มทุนดังกล่าว ซึ่ งรวมถึงการติดต่อ และการยื่นคาขออนุญาตหรื อขอผ่อนผัน
เอกสารและหลักฐานดังกล่าวต่อหน่วยงานราชการหรื อหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และการนาหุ ้นสามัญ
เพิ ่ม ทุน ของบริ ษ ทั เข้า จดทะเบีย นในตลาดหลัก ทรัพ ย์แ ห่ ง ประเทศไทย และมีอ านาจในการ
ดาเนิ นการอื่นใดอันจาเป็ นและสมควรเกี่ยวกับการจัดสรรหุ ้นสามัญเพิ่มทุนดังกล่าว
ความเห็นของคณะกรรมการ เห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผูถ้ ือหุ ้นพิจารณาและอนุมตั ิการจัดสรรหุ ้นสามัญ
เพิ่มทุน จานวน 257,530,420 หุน้ มูลค่าที่ตราไว้หุน้ ละ 0.25 บาท ตามรายละเอียดข้างต้น
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การลงมติ วาระนี้ีตอ้ งผ่า่ นมติอนุมตั ิดว้ ยคะแนนเสีี ยงข้า้ งมากของผูถ้ ือหุน้ ที่ีมาประชุมและออกเสีี ยงลงคะแนน
วาระที่ 14 พิจารณาอนุมตั กิ ารออกและเสนอขายหุ้นกู้ในวงเงินไม่ เกิน 2,000 ล้ านบาท
ข้อเท็จจริ งและเหตุผล เพื่อเป็ นการเสริ มความแข็งแกร่ งทางการเงินให้กบั บริ ษทั สาหรับรองรับการดาเนิ น
ธุรกิจ ในการเพิ่มสภาพคล่อง และ/หรื อใช้ชาระคืนหนี้ และ/หรื อใช้เป็ นเงินลงทุนในการขยายธุรกิจ
ความเห็นของคณะกรรมการ เห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผูถ้ ือหุ ้นพิจารณาและอนุมตั ิการออกและเสนอขาย
หุน้ กูใ้ นวงเงินไม่เกิน 2,000.00 ล้านบาท เพื่อใช้เพิ่มสภาพคล่อง และ/หรื อใช้ชาระคืนหนี้ และ/หรื อใช้เป็ นเงินลงทุนในการ
ขยายธุรกิจ โดยมีรายละเอียดเบื้องต้นสาหรับการออกและเสนอขายหุน้ กู้ ปรากฏตามสิ่ งที่ส่งมาด้วยลาดับที่ 9
การลงมติ วาระนี้ตอ้ งผ่านมติอนุมตั ิดว้ ยคะแนนเสี ยงไม่นอ้ ยกว่าสามในสี่ ของจานวนเสี ยงทั้งหมดของผูถ้ ือหุ ้น
ที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสี ยง
วาระที่ 15 เรื่ องอื่น ๆ (ถ้ ามี)
จึงขอเรี ยนเชิญท่านผูถ้ ือหุน้ เข้าร่ วมประชุมตามวัน เวลา และสถานที่ดงั กล่าวข้างต้น โดยบริ ษทั จะเปิ ดให้ผถู ้ ือหุ ้น
ลงทะเบียนเพื่อเข้าร่ วมประชุมได้ต้ งั แต่เวลา 13.00 น. เป็ นต้นไป หากท่านผูถ้ ือหุ ้นไม่สามารถเข้าร่ วมประชุมได้ดว้ ยตนเอง
และประสงค์จ ะแต่ง ตั้ง บุค คลอื ่น หรื อ กรรมการอิส ระของบริ ษ ทั เข้า ร่ ว มประชุม และออกเสี ย งแทนตน โปรดกรอก
ข้อความและลงลายมือชื่ อในหนังสื อมอบฉันทะตามสิ่ งที่ส่งมาด้วยลาดับที่ 14 หรื อสามารถดาวน์โหลดได้จาก www.ecffurniture.com พร้อมแนบหลักฐานตามรายละเอียดในสิ่ งที่ส่งมาด้วยลาดับที่ 11 และเพื่อให้การลงทะเบียนเข้าร่ วมประชุม
เป็ นไปด้วยความสะดวกรวดเร็ วยิ่งขึ้น โปรดส่งกลับมายังบริ ษทั ภายในวันที่ 21 เมษายน 2560 ทั้งนี้ บริ ษทั ได้อานวยความสะดวก
ในการปิ ดอากรแสตมป์ ในหนังสื อมอบฉันทะให้แก่ผรู ้ ับมอบฉันทะที่มาลงทะเบียนเพื่อเข้าร่ วมประชุมผูถ้ ือหุ ้นด้วย
กรณี ผูถ้ ือหุ ้นท่านใดมีคาถามที่ ตอ้ งการให้บริ ษทั ชี้ แจงในประเด็นของระเบี ยบวาระการประชุมที่ นาเสนอ
ในครั้งนี้ สามารถจัดส่ งคาถามล่วงหน้าได้ที่ e-mail : ir@eastcoast.co.th หรื อโทรสารหมายเลข 0-2152-7305
อนึ่ ง บริ ษทั ได้กาหนดรายชื่ อผูถ้ ือหุ ้นที่ มีสิทธิ เข้าร่ วมประชุมสามัญผูถ้ ือหุ ้นประจาปี 2560 (Record Date)
ในวัน อังคารที่ 28 มีนาคม 2560 และให้รวบรวมรายชื่ อผูถ้ ือ หุ ้นตามมาตรา 225 ของพระราชบัญญัติห ลักทรัพย์และ
ตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 โดยวิธีปิดสมุดทะเบี ยนในวัน พุธที่ 29 มีนาคม 2560
ขอแสดงความนับถือ
บริ ษทั อีสต์โ์คสท์เฟอร์นิเทค จากัด (มหาชน)
โดยคาสัง่ ของคณะกรรมการ

ฝ่ ายเลขานุการบริ ษทั
โทรศัพท์ 0-2152-7301-4 ต่อ 212 โทรสาร 0-2152-7305
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(นางสาวทิพวรรณ สุขสวัสดิ์)
เลขานุการบริ ษทั

สิ่งทีส่ ่ งมำด้ วยลำดับที่ 1
ประกอบกำรพิจำรณำระเบียบวำระที่ 1
รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจาปี 2559
บริษัท อีสต์ โคสท์ เฟอร์ นิเทค จากัด (มหาชน) (ECF)
วัน เวลา และสถานทีป่ ระชุม
ประชุมเมื่อวันศุกร์ที่ 8 เมษายน 2559 เวลา 14.00 น. ณ ห้องประชุมบอลรู ม ชั้น 3 โรงแรมเดอะ แกรนด์ โฟร์วิงส์ คอน
เวนชัน่ เลขที่ 333 ถนนศรี นคริ นทร์ แขวงหัวหมาก เขตบางกะปิ กรุ งเทพมหานคร 10240
ก่ อนเริ่มการประชุม
ทาง บริ ษทั อีสต์โคสท์เฟอร์นิเทค จากัด (มหาชน) (“บริษัทฯ” หรื อ “ECF”) ได้ให้ขอ้ มูลต่อที่ประชุมผูถ้ ือหุน้ ดังนี้
ข้อมูล ณ วันปิ ดสมุดทะเบียนพักการโอนหุ ้น เพื่อกาหนดสิ ทธิ ในการเข้าร่ วมประชุมและสิ ทธิ ในการรับเงินปั นผล
บริ ษทั ฯ มีทุนจดทะเบียนชาระแล้วเป็ นเงิน 137,547,650 บาท โดยแบ่งออกเป็ นจานวนหุน้ สามัญที่จาหน่ายได้ 550,190,600
หุน้ มูลค่าที่ตราไว้หุน้ ละ 0.25 บาท จากทุนจดทะเบียนทั้งสิ้ น 195,000,000 บาท โดยแบ่งออกเป็ นจานวนหุ ้นสามัญจานวน
780,000,000 หุน้ มูลค่าที่ตราไว้หุน้ ละ 0.25 บาท
ณ ตอนเริ่ มเปิ ดการประชุม มีผถู ้ ือหุ ้นและผูร้ ับมอบฉันทะแทนผูถ้ ือหุ ้น มาเข้าร่ วมการประชุมจานวนทั้งสิ้ น 93 ราย
โดยมาประชุมด้วยตัวเอง 18 ราย และรับมอบฉันทะ 75 ราย มีรายละเอียด ดังนี้
1. ผูถ้ ือหุ ้นที่ มาประชุมด้วยตัวเอง 18 ราย คิดเป็ นจานวนหุ ้นทั้งสิ้ น 337,237,200 หุ ้น หรื อคิดเป็ นร้อยละ
61.2946
2. ผูร้ ั บมอบฉันทะแทนผูถ้ ื อหุ ้น 75 ราย คิ ดเป็ นจานวนหุ ้นทั้งสิ้ น 95,177,900 หุ ้น หรื อคิ ดเป็ นร้อยละ
17.2991
3. รวมจานวนทั้งสิ้ น 93 ราย คิดเป็ นจานวนหุ ้นทั้งสิ้ น 432,415,100 หุ ้น หรื อคิดเป็ นร้อยละ 78.5937 ของ
จานวนหุน้ สามัญที่จาหน่ายได้แล้วทั้งหมด
ซึ่งมีจานวนผูถ้ ือหุน้ และผูร้ ับมอบฉันทะจากผูถ้ ือหุน้ มาประชุมไม่นอ้ ยกว่า 25 คน และมีจานวนหุน้ นับรวมกันได้ไม่
น้อยกว่า 1 ใน 3 ของจานวนหุน้ ที่จาหน่ายได้แล้วทั้งหมดของบริ ษทั ฯ ถือว่าครบองค์ประชุมตามข้อบังคับของบริ ษทั ฯ และ
ยังคงรับลงทะเบียนต่อไป
บริ ษทั ฯ ได้แจ้งให้ที่ประชุมทราบถึงรายชื่อประธานกรรมการ และกรรมการที่เข้าร่ วมประชุม ผูบ้ ริ หาร ผูส้ อบบัญชี
และที่ ปรึ กษากฎหมายที่ เข้าร่ วมประชุ ม เพื่อ ทาหน้า ที่ ดู แ ลและตรวจสอบการนับ คะแนนเสี ย งในการประชุ ม เพื่อ ให้
การลงคะแนนเสี ยงเป็ นไปอย่างโปร่ งใส ถูกต้องตามกฎหมายและข้อบังคับของบริ ษทั ฯ ดังมีรายนามต่อไปนี้
กรรมการทีเ่ ข้ าร่ วมประชุม
1. พลเอกเทอดศักดิ์** มารมย์

ประธานคณะกรรมการบริ ษทั กรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระ
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2. รศ.ดร.มนตรี

ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ กรรมการอิ ส ระ ประธาน
คณะกรรมการบริ หารความเสี่ ยง และประธานคณะกรรมการพิจารณา
ค่าตอบแทน
3. รศ.ทรงกลด
จารุ สมบัติ
กรรมการตรวจสอบ กรรมการอิสระ และประธานกรรมการสรรหา
4. นายชาลี
สุขสวัสดิ์
รองประธานกรรมการบริ ษทั และกรรมการบริ หาร
5. นายวัลลภ
สุขสวัสดิ์
กรรมการ และประธานคณะกรรมการบริ หาร
6. นายอารักษ์
สุขสวัสดิ์
กรรมการ กรรมการบริ หาร และกรรมการผูจ้ ดั การ
7. นางสาวทิพวรรณ สุขสวัสดิ์
กรรมการบริ หาร รองกรรมการผูจ้ ดั การ และเลขานุการบริ ษทั
8. นางวราภรณ์
สุขสวัสดิ์
กรรมการ
**โดยมี พลเอกเทอดศักดิ์ มารมย์ ในฐานะกรรมการอิสระ เป็ นผูร้ ับมอบฉันทะจากผูถ้ ือหุน้ รายย่อย
***บริ ษทั ฯ มีสดั ส่วนกรรมการที่เข้าร่ วมประชุมคิดเป็ นร้อยละ 100 ของจานวนกรรมการบริ ษทั ฯ ทั้งหมด

ผู้บริหารของบริษัทฯ
1. นางสาวพชนัน

โสคติยานุรักษ์

สิ งห์ภู่

ผูอ้ านวยการฝ่ ายบัญชีและการเงิน

ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตของบริษัทฯ ประจาปี 2558 จาก บริษัท เอ็ม อาร์ แอนด์ แอสโซซิเอท จากัด
1. นายพิศิษฐ์
ชีวะเรื องโรจน์
2. นายอัครเดช
เปลี่ยนสกุล
3. นางสาวรัชดาพร ตั้งเกษมุกดา
ทีป่ รึกษากฎหมายจาก สานักกฎหมายกฤตธรรม เพื่อ ปฏิ บ ัติ ห น้า ที่ ใ ห้ก ารลงคะแนนเสี ย งเป็ นไปอย่า งโปร่ ง ใส ถูกต้อ ง
ตามกฎหมายและข้อบังคับของบริ ษทั ฯ ประกอบด้วย
1. นายฐานันดร์
เจริ ญฤทธิ์
2. นางสาวศิริลกั ษณ์ แย้มพยุง
3. เจ้าหน้าที่อีก 1 ท่าน
ฝ่ ายเลขานุการบริษัท
1. นางสาวสาริ สา
ทองกิตติกลุ
2. นางสาวพิมพ์ราไพ บุญชะนะ

ผูช้ ่วยเลขานุการบริ ษทั
เลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบ

ทางบริ ษทั ฯ ได้ช้ ี แจงต่อที่ ประชุมเพื่อให้ทุกท่านเข้าใจเกี่ ยวกับกติกาการประชุม วิธีการลงคะแนน และการ
นับคะแนนเสี ยงและวิธีการคานวณคะแนนเสี ยง ดังต่อไปนี้
กติกาการประชุม
1. ผูถ้ ือหุ ้นที่ มาประชุมด้วยตนเองและผูท้ ี่ ได้รับมอบฉันทะให้ออกเสี ยงลงคะแนนในที่ ประชุม จะได้รับ แจกบัตร
ลงคะแนน ณ จุดลงทะเบี ยนก่อนเข้าร่ วมการประชุม ในกรณี ที่ผถู ้ ือหุ ้นได้ออกเสี ยงลงมติในหนังสื อมอบฉันทะ
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เรีี ยบร้้อยแล้ว้ ผูร้ ับมอบฉันทะจะไม่
ไ ่ได้ร้ ับบัตรลงคะแนน ซึ่ ึ งมติดงั กล่่าวจะสอดคล้อ้ งกับมติที่ผถู้ ือหุ้นไได้ร้ ะบุไว้้
ในหนังสื อมอบฉันทะ
2. การประชุมจะพิจารณาเรื่ องตามลาดับระเบี ยบวาระในหนังสื อเชิญประชุม โดยจะนาเสนอข้อมูลในแต่ละวาระ
และเปิ ดโอกาสให้ผถู ้ ือหุน้ ซักถามก่อนทาการลงมติ กรณี ที่ผถู ้ ือหุ ้นต้องการซักถามหรื อแสดงความคิดเห็น กรุ ณา
ยกมือ และเดินไปที่ไมโครโฟนที่ต้ งั อยูใ่ กล้กบั ท่าน พร้อมแจ้งชื่อ นามสกุล หากเป็ นผูร้ ับมอบฉันทะ ต้องแจ้งชื่อ
ผูถ้ ือหุน้ ที่มอบฉันทะด้วยทุกครั้ง เพื่อบริ ษทั จะได้ทาการบันทึกลงในรายงานการประชุมได้อย่างถูกต้อง เมื่อมีการลงมติ
ในวาระนั้น ๆ แล้ว เจ้าหน้าที่จะทาการเก็บบัตรลงคะแนนเพื่อนามาคานวณคะแนนเสี ยงในแต่ละวาระ
3. จานวนผูถ้ ือหุน้ หรื อผูร้ ับมอบฉันทะในแต่ละวาระอาจมีจานวนไม่เท่ากัน เพราะบางท่านอาจเข้ามาประชุมเพิ่มเติม
หรื อกลับก่อน หากท่านมีความประสงค์จะกลับก่อนการประชุมสิ้ นสุ ด กรุ ณาลงทะเบี ยนกลับพร้อมส่ งคืนบัตร
ลงคะแนนที่ยงั ไม่ได้ใช้ที่หน้าประตูทางออกด้วย อนึ่ ง บริ ษทั จะเก็บบัตรลงคะแนนของผูถ้ ือหุ ้นทุกท่านคืนเมื่อ
เสร็ จสิ้นการประชุมเพื่อใช้เป็ นหลักฐาน โดยมอบให้กบั เจ้าหน้าที่เก็บบัตรลงคะแนนต่อไป
การลงคะแนน
4. ผูถ้ ือหุน้ ทุกรายมีคะแนนเสี ยง 1 หุน้ ต่อ 1 เสี ยง ในกรณี ผถู ้ ือหุน้ รายใดมีส่วนได้เสี ยในเรื่ องใดเป็ นพิเศษ จะไม่มีสิทธิ
ออกเสี ยงลงคะแนนในเรื่ องนั้น ๆ หากไม่เห็ นด้วย หรื องดออกเสี ยงในวาระใด ให้กาเครื่ องหมายถูก () หรื อ
กากบาท () อย่างใดอย่างหนึ่ง ลงในช่อง ไม่เห็นด้วย หรื องดออกเสี ยง พร้อมลงชื่อในบัตรลงคะแนน และส่ งให้
เจ้าหน้าที่ หากใส่เครื่ องหมายไม่ถูกต้อง ไม่ชดั เจน การลงคะแนนเสี ยงนั้น ๆ จะถือว่าเป็ นบัตรเสี ย
5. สาหรับผูถ้ ือหุ ้นที่ลงคะแนนเสี ยง ไม่เห็นด้วย หรื องดออกเสี ยงในวาระใด ขอให้ยกมือขึ้น จะมีเจ้าหน้าที่เดินไป
เก็บบัตรลงคะแนนเพื่อนามาคานวณคะแนนเสี ยงของแต่ละวาระ ทั้งนี้ บริ ษทั จะนาคะแนนเสี ยงที่ไม่เห็นด้วยและ
งดออกเสี ยงดังกล่าวนั้น หักออกจากจานวนเสี ยงทั้งหมดที่เข้าร่ วมประชุมและถือว่าคะแนนที่เหลือเป็ นคะแนน
ที่เห็นด้วยในวาระนั้น ๆ หากไม่มีผถู ้ ือหุน้ คัดค้านหรื อแสดงความเห็นเป็ นอย่างอื่น ให้ถือว่าที่ประชุมเห็นชอบ
การนับคะแนนเสียง และวิธีการคานวณคะแนนเสียง
6. การนับผลการลงคะแนนตามวาระการประชุ มที่ กาหนดไว้ในการประชุ มสามัญผูถ้ ื อหุ ้น ประจ าปี 2559 จะแบ่ ง
ออกเป็ น 3 ประเภท ได้แก่
a. วาระที่ ตอ้ งผ่านมติ อนุ มตั ิ ดว้ ยคะแนนเสี ยงข้างมากของผูถ้ ือหุ ้นที่ มาประชุมและออกเสี ยงลงคะแนน
ได้แก่ วาระที่ 1 3 4 5 6 และวาระที่ 8 โดยบริ ษทั จะคานวณฐานคะแนนเสี ยงโดยนับเฉพาะคะแนนเสี ยง
ของผูถ้ ือหุน้ ซึ่งลงคะแนนเห็นด้วย และไม่เห็นด้วยเท่านั้น โดยไม่รวมคะแนนเสี ยงของผูถ้ ือหุน้ ที่งดออกเสี ยง
b. วาระที่ ตอ้ งผ่านมติอนุ มตั ิดว้ ยคะแนนเสี ยงไม่น้อยกว่า 2 ใน 3 ของจานวนเสี ยงทั้งหมดของผูถ้ ือหุ ้น
ที่ มาประชุ ม ได้แก่ วาระที่ 7 โดยบริ ษทั จะคานวณฐานคะแนนเสี ยง นับจากเสี ยงของผูถ้ ื อหุ ้นซึ่ งมา
ประชุมออกเสี ยงเห็นด้วย ไม่เห็นด้วย และงดออกเสี ยง
c. วาระที่ตอ้ งผ่านมติอนุมตั ิดว้ ยคะแนนเสี ยงไม่นอ้ ยกว่า 3 ใน 4 ของจานวนเสี ยงทั้งหมดของผูถ้ ือหุ ้นที่มา
ประชุมและมีสิทธิ ออกเสี ยง ได้แก่ วาระที่ 9 โดยบริ ษทั จะคานวณฐานคะแนนเสี ยง นับจากเสี ยงของ
ผูถ้ ือหุน้ ซึ่งมาประชุมออกเสี ยงเห็นด้วย ไม่เห็นด้วย และงดออกเสี ยง
7. เพื่อให้บริ ษทั มีการปฏิบตั ิตามแนวทางการประเมินคุณภาพการจัดประชุมผูถ้ ือหุ ้นที่ดี ดังนั้น สาหรับวาระที่ 5 ซึ่ ง
เป็ นวาระพิจารณาอนุมตั ิการแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ตอ้ งพ้นจากตาแหน่งตามกาหนดวาระ และ วาระที่ 6
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พิจารณาอนุมตั ิการแต่่งตั้ งกรรมการเพิ่มเติม บริ ษทั จะเก็็บบัตรลงคะแนนเสีี ยงจากผูถ้ ือหุ้นทีี่ เข้า้ ร่่ วมประชุม ทั้ งใใน
กรณี ที่ลงคะแนนเสี ยงเห็นด้วย ไม่เห็นด้วย หรื องดออกเสี ยง ขอให้ผถู ้ ือหุ ้นทาเครื่ องหมายถูก () หรื อกากบาท
() อย่างใดอย่างหนึ่ง ลงในช่องเห็นด้วย ไม่เห็นด้วย หรื องดออกเสี ยง พร้อมลงชื่อในบัตรลงคะแนน จากนั้นจะ
มีเจ้าหน้าที่เดินไปเก็บบัตรลงคะแนน ทั้งนี้ หากผูถ้ ือหุ ้นไม่ส่งบัตรลงคะแนน และไม่แสดงความเห็นคัดค้านหรื อ
แสดงความเห็นเป็ นอย่างอื่น บริ ษทั จะถือว่าผูถ้ ือหุน้ เห็นชอบ
8. ผลของคะแนนเสี ยงในแต่ละวาระจะปรากฏที่หน้าจอเพื่อแสดงให้ผถู ้ ือหุน้ ได้ทราบ
9. สาหรับรายงานประจาปี 2558 บริ ษทั ได้ดาเนิ นการจัดส่ งให้แก่ผถู ้ ือหุ ้น พร้อมหนังสื อเชิญประชุมสามัญผูถ้ ือหุ ้น
ประจาปี นี้ ในรู ปแบบ CD แล้ว หากท่านใดมีความประสงค์ตอ้ งการรับแบบรู ปเล่ม สามารถรับได้ ณ บริ เวณโต๊ะ
ลงทะเบียนของบริ ษทั
เริ่มการประชุม
พลเอกเทอดศักดิ์ มารมย์ ประธานกรรมการ กรรมการตรวจสอบและกรรมการอิ สระ ทาหน้า ที่ เ ป็ นประธาน
ในที่ ประชุม (“ประธานฯ”) กล่าวสวัสดี เพื่อเปิ ดการประชุมสามัญผูถ้ ือหุ ้น ประจาปี 2559 และก่อนที่ จะเริ่ มเข้าสู่ ลาดับ
ตามระเบี ยบวาระการประชุม ประธานกรรมการได้แจ้งต่อที่ ประชุมว่า สาหรับเอกสารที่ ใช้ในการประชุมวันนี้ บริ ษทั
ได้เผยแพร่ ไว้บนเว็บ ไซต์ข องบริ ษ ทั และแจ้ง ต่อ ตลาดหลักทรัพย์แ ห่ ง ประเทศไทย ตั้งแต่วนั ที่ 7 มีน าคม 2559 และ
บริ ษทั ได้เปิ ดโอกาสให้สิทธิ ผูถ้ ือหุ ้นเสนอเรื่ องเพื่อให้คณะกรรมการบริ ษทั พิจารณาบรรจุเป็ นวาระการประชุม การเสนอชื่ อ
บุค คลที่ มีคุณสมบัติเ หมาะสมเข้ารับ การเลือ กตั้ง เป็ นกรรมการ ได้ต้ งั แต่ว นั ที่ 12 ตุล าคม 2558 ถึงวัน ที่ 31 ธัน วาคม
2558 และการเสนอคาถามล่วงหน้าสาหรับการประชุมสามัญผูถ้ ือหุ ้น ประจาปี 2559 ตั้งแต่วนั ที่ 12 ตุลาคม 2558 ถึง
วันที่ 6 เมษายน 2559 ซึ่ งไม่มีผูถ้ ือหุ ้นท่านใดเสนอชื่ อบุคคลเพื่อเข้ารับการเลือกตั้งเป็ นกรรมการ และเสนอเพื่อพิจารณา
บรรจุเป็ นวาระการประชุม รวมถึงไม่มีผูถ้ ือหุ ้นรายใดส่ งคาถามเข้ามาล่วงหน้าเช่นกัน
สาหรั บ ความคื บ หน้ า ล่ า สุ ด จากที่ บ ริ ษัท ได้เ ข้า ร่ ว มประกาศเจตนารมณ์ ต่ อ ต้า นการทุ จ ริ ต ตามโครงการ
แนวร่ วมปฏิ บัติภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการทุ จ ริ ต (CAC) นั้น ปั จ จุ บันบริ ษทั อยู่ระหว่างการจัดทานโยบายและ
วางระบบควบคุ มภายในที่ เหมาะสมตามความเสี่ ย งคอร์ รั ป ชัน ของธุ ร กิ จ ซึ่ ง เมื่ อ ดาเนิ น การตามแบบประเมิ น ตนเอง
ครบทุกข้อ รวมถึงให้บุคคลที่สามตรวจสอบข้อมูลเป็ นที่เรี ยบร้อยแล้ว ทางบริ ษทั จะยืน่ ขอรับรองต่อคณะกรรมการแนวร่ วม
ปฏิบตั ิฯ (CAC Council) เพื่อพิจารณาให้การรับรองต่อไป
ประธานฯ ขอให้ที่ประชุมพิจารณาระเบียบวาระการประชุมตามที่กาหนด โดยเรี ยงตามลาดับรวมทั้งสิ้ น 10 วาระ
ดังนี้
วาระที่ 1

พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจาปี 2558 เมื่อวันที่ 16 เมษายน 2558
ประธานฯ ได้แจ้งต่อที่ประชุมว่า ขอเสนอให้ที่ประชุมผูถ้ ือหุ ้นพิจารณารับรองรายงานประชุมสามัญผูถ้ ือหุ ้น
ประจาปี 2558 ของบริ ษทั ซึ่ งถูกจัดขึ้นเมื่อวันที่ 16 เมษายน 2558 และบริ ษทั ได้บนั ทึกรายงานการประชุมดังกล่าวถูกต้อง
ตามความเป็ นจริ ง และจัด ทารายงานการประชุ ม ส่ ง ให้ก ระทรวงพาณิ ช ย์ ภายในเวลาที่ ก ฎหมายกาหนด พร้ อ มกับ
ตลาดหลักทรั พย์แห่ งประเทศไทยภายใน 14 วันนับแต่ ว นั ที่ ประชุ ม รวมถึ งเผยแพร่ ทางเว็บไซต์ของบริ ษ ัท www.ecffurniture.com โดยมี สาเนารายงานการประชุ ม สามัญ ผู ้ถื อ หุ ้ น ประจาปี 2558 ซึ่ งได้จัด ส่ ง ให้ ผู ้ถื อ หุ ้ น พร้ อ มหนัง สื อ
เชิญประชุมแล้ว
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ประธานฯ ไได้ส้ อบถามว่า่ มีีผถู ้ ือหุน้ ท่่านใดมี
ใ ีคาถาม หรืื อข้อ้ คิดเห็็นใใด ๆ เกีี่ยวกับวาระนี้ีหรืื อไม่
ไ ่ และเมื่ือไม่
ไ ่มี
ผูถ้ ือหุน้ ต้องการสอบถามหรื อให้ความเห็นใด ๆ จึงขอให้ผูถ้ ือหุน้ ลงมติในวาระนี้
โดยวาระนี้ตอ้ งผ่านมติอนุมตั ิดว้ ยคะแนนเสี ยงข้างมากของผูถ้ ือหุน้ ที่มาประชุมและออกเสี ยงลงคะแนน
มติทปี่ ระชุม
ที่ประชุมมีมติรับรองรายงานการประชุมสามัญผูถ้ ือหุน้ ประจาปี 2558 ของบริ ษทั ซึ่งถูกจัดขึ้นเมื่อวันที่
16 เมษายน 2558 ด้วยคะแนนเสี ยงเป็ นเอกฉันท์จากจานวนเสี ยงทั้งหมดของผูถ้ ือหุน้ ที่มาประชุมและออกเสี ยงลงคะแนน
ดังนี้

มติที่ลง
1. เห็นด้วย
2. ไม่เห็นด้วย
3. งดออกเสี ยง

จานวนเสี ยงที่ลงมติ
(1 หุน้ =1 เสี ยง)
432,572,300
0
0

วาระที่ 2

ร้อยละของจานวนหุน้
ที่มาประชุมและใช้สิทธิ
ออกเสี ยงลงคะแนน
100.00
0.00

รับทราบรายงานผลการดาเนินงานของบริษัทฯ และบริษัทย่ อย ในรอบปี บัญชี ตั้งแต่ วันที่ 1 มกราคม 2558
ถึง วันที่ 31 ธันวาคม 2558
ประธานฯ ได้แจ้งต่อที่ประชุมว่า สรุ ปผลการดาเนิ นงานของบริ ษทั ฯ และบริ ษทั ย่อยในรอบปี บัญชี สิ้ นสุ ด
วันที่ 31 ธันวาคม 2558 ที่ผ่านมา รายละเอียดผลการดาเนิ นงานของบริ ษทั ฯ และบริ ษทั ย่อย ปรากฏตามรายงานประจาปี
2558 ซึ่งส่งให้ในรู ปแบบซีดี-รอม (CD-ROM) พร้อมกับหนังสื อเชิญประชุมที่ได้จดั ส่งให้กบั ผูถ้ ือหุน้
เนื่องจากวาระนี้เป็ นวาระรับทราบผลการดาเนิ นงานของบริ ษทั ฯ จึงไม่มีการลงคะแนนเสี ยง โดยในวาระนี้
ขอเชิญ นายอารักษ์ สุขสวัสดิ์ (“กรรมการผู้จดั การ”) ในฐานะกรรมการ กรรมการบริ หาร และกรรมการผูจ้ ดั การ รายงานผล
การดาเนินงานของบริ ษทั ฯ ในรอบปี 2558 ต่อที่ประชุมผูถ้ ือหุน้
กรรมการผูจ้ ดั การ ได้เรี ยนชี้แจงผลการดาเนินงานของบริ ษทั ฯ ในรอบปี 2558 ดังนี้
ในรอบปี 2558 ได้ มเี หตุการณ์ สาคัญต่ าง ๆ ดังนี ้
 บริ ษทั ฯ มีรายได้รวมและกาไรสุทธิเติบโตต่อเนื่อง โดยรายได้รวม เติบโตร้อยละ 10.61 และกาไรสุ ทธิ
เติบโตร้อยละ 7.09
 ดาเนิ นการจดทะเบียนจัดตั้งบริ ษทั อีซีเอฟ โฮลดิ้งส์ จากัด (“ECFH”) ขึ้นเป็ นที่เรี ยบร้อย ประกอบ
ธุรกิจหลักโดยการถือหุน้ ในบริ ษทั อื่น และปั จจุบนั ได้เข้าดาเนินธุรกิจร้านค้าปลีกและพลังงานทางเลือกแล้ว
 จัดตั้งบริ ษทั ย่อยทางอ้อมแห่ งใหม่ในประเทศญี่ปุ่น คือ ECF Tornado Energy Godo Kaisha สาหรับ
โครงการโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ ขนาดกาลังการผลิต 1.5 เมกะวัตต์ ที่ เมืองฮิเมจิ ประเทศญี่ปุ่น มีสัดส่ วนการถือหุ ้น
โดย ECFH ที่ร้อยละ 51 และเริ่ มจาหน่ายไฟฟ้าได้ต้ งั แต่วนั ที่ 21 ธันวาคม 2558
 เข้าลงนามในบันทึกความเข้าใจ (“MOU”) เพื่อความร่ วมมือดาเนิ นธุรกิ จผลิตไฟฟ้ าจากพลังงานชี วมวล
โดยจัดตั้งบริ ษทั ร่ วมทุนขึ้นร่ วมกับผูถ้ ือหุ ้นรายอื่น ๆ ประกอบด้วย บริ ษทั ฟอร์ จูน พาร์ ท อินดัสตรี้ จากัด (มหาชน) (FPI)
บริ ษทั วิชญ์ อุตสาหกรรม จากัด และกลุ่มผูป้ ระกอบการโรงไม้ หรื อโรงเลื่อยไม้ เพื่อเตรี ยมการเข้าประมูลสัญญาซื้ อขาย
ไฟฟ้า (PPA) ในพื้นที่ภาคใต้
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 ECFH ในฐานะบริ
ใ
ษทั ย่อ่ ยได้
ไ เ้ ข้า้ ลงนามในสั
ใ ญญาแฟรนไชส์
ไ ์กบั Can Do Company Limited (“Can Do”)
ประเทศญี่ปุ่น เพื่อดาเนินธุรกิจร้านค้าปลีกจาหน่ายสิ นค้าทั้งร้านในราคา 60 บาท ปั จจุบนั เปิ ดให้บริ การแล้ว 4 สาขา
นับตั้งแต่เดือนธันวาคม 2558 ที่ผา่ นมา
ความสาเร็ จในรอบปี 2558
 ECF เป็ น 1 ใน 8 บริ ษทั ของตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ ที่มีกาไรสุ ทธิ เติบโตต่อเนื่ อง 3 ปี นับตั้งแต่ปี
2556 – 2558 คิดเป็ นอัตราเติบโตเฉลี่ยต่อปี อยูท่ ี่ 35.44% โดยไตรมาสที่ 4 ปี 2558 สามารถสร้างยอดขายได้ทาสถิติสูงสุ ดที่
ประมาณ 370 ล้านบาท
 ธุรกิจโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ในประเทศญี่ปุ่น สามารถเดินหน้าจาหน่ายไฟฟ้าในเชิงพาณิ ชย์ได้
ด้วยความเรี ยบร้อย และมีค่ากาลังการผลิตไฟฟ้าจริ งสูงกว่าที่คาดการณ์ไว้
 สามารถเจรจาเพื่อติดต่อขอซื้ อแฟรนไขส์ เพื่อนามาเปิ ดให้บริ การได้ในประเทศไทย และเปิ ดให้บริ การ
ร้าน Can Do ได้ถึง 3 สาขา ภายในระยะเวลา 2 เดื อน ปั จจุ บันมี พ้ืนที่ ให้บริ การรวม 4 สาขา ได้แก่ ฟิ วเจอร์ พาร์ ครั งสิ ต
ซีคอนสแควร์ เดอะ พาซิโอ พาร์ค กาญจนาภิเษก และโฮมโปร รัตนาธิเบศร์
กรรมการผูจ้ ดั การ ได้เรี ยนชี้แจงข้อมูลรายได้รวมเปรี ยบเทียบรายไตรมาส ระหว่างปี 2557 และ ปี 2558 โดย
ในรอบไตรมาสที่ 1 2 3 และ 4 บริ ษทั ฯ มีอตั ราการเติบโตของรายได้รวมเพิ่มขึ้นเท่ากับ ร้อยละ 0.42 ร้อยละ 1.98 ร้อยละ
11.96 และลดลงร้อยละ 29.95 ตามลาดับ เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปี ก่อน แต่ท้ งั นี้ โดยภาพรวมแล้วบริ ษทั ฯ สามารถ
สร้างอัตราการเติบโตของรายได้รวมทั้งปี 2558 ได้เท่ากับร้อยละ 10.61 โดยมีรายได้รวมตลอดปี 2558 เท่ากับ 1,358.30 ล้าน
บาท ในขณะที่ปี 2557 มีรายได้รวมเท่ากับ 1,227.96 ล้านบาท
ข้อมูลกาไรสุ ทธิ เปรี ยบเทียบรายไตรมาส ระหว่างปี 2557 และ ปี 2558 โดยในรอบไตรมาสที่ 1 2 3 และ 4
บริ ษทั ฯ มีอตั ราการเติบโตของกาไรสุ ทธิ เพิ่มขึ้นเท่ากับ ติดลบร้อยละ 21.81 ร้อยละ 12.82 ร้อยละ 1.03 และร้อยละ 66.28
ตามลาดับ เมื่อเทียบกับช่วงเดี ยวกันของปี ก่อน แต่ท้ งั นี้ โดยภาพรวมแล้วบริ ษทั ฯ สามารถสร้างอัตราการเติบโตของกาไร
สุทธิท้ งั ปี 2558 ได้เท่ากับร้อยละ 7.08 คิดเป็ นมูลค่าเท่ากับ 74.83 ล้านบาท
ข้อมูลรายได้แบ่งแยกตามประเภทผลิตภัณฑ์ ตั้งแต่ปี 2556 ถึงปี 2558 บริ ษทั ฯ มีรายได้โดยส่ วนใหญ่ มาจาก
การจาหน่ายเฟอร์ นิเจอร์ ที่ผลิตจากไม้ปาติเคิลบอร์ ด โดยในปี 2558 สามารถสร้างรายได้จากการขายได้ที่ 952.55 ล้านบาท
รองลงมาคือ เฟอร์นิเจอร์ที่ผลิตจากไม้ยางพาราที่ 188.97 ล้านบาท เฟอร์นิเจอร์ ที่จาหน่ายผ่านโชว์รูม และร้านค้าส่ ง ร้านค้า
ปลีกรายย่อยเท่ากับ 108.04 ล้านบาท รายได้จากการจาหน่ายกระดาษปิ ดผิว เท่ากับ 65.15 ล้านบาท และไม้ยางพาราแปรรู ป
อบแห้งเท่ากับ 19.39 ล้านบาท ตามลาดับ โดยภาพรวมแต่ละผลิตภัณฑ์มีรายได้จากการขายเติบโตขึ้นจากเดิม
ข้อมูลรายได้แบ่งแยกตามช่องทางการจัดจาหน่าย ตั้งแต่ปี 2556 ถึงปี 2558 บริ ษทั ฯ มีรายได้โดยส่ วนใหญ่
มาจากการจาหน่ายเฟอร์ นิเจอร์ ที่ผลิตตามคาสั่งซื้ อ (Made to order) โดยในปี 2558 สามารถสร้างรายได้จากการขายได้ที่
784.85 ล้านบาท รองลงมาคือ เฟอร์นิเจอร์ที่ผลิตภายใต้ตราสิ นค้าของบริ ษทั ที่ 356.36 ล้านบาท เฟอร์ นิเจอร์ ที่จาหน่ายผ่าน
โชว์รูม เท่ากับ 99.94 ล้านบาท และร้านค้าส่ง ร้านค้าปลีกรายย่อยเท่ากับ 8.41 ล้านบาท
ทั้งนี้ หากคิดเป็ นสัดส่ วนการจาหน่ายภายในประเทศและต่างประเทศ จะมีสัดส่ วนรายได้เท่ากับร้อยละ 41
และ ร้อยละ 59 ตามลาดับ
นอกจากข้อมูลเกี่ยวกับผลการดาเนินงานของบริ ษทั ฯ ที่เกิดขึ้นในรอบปี 2558 แล้ว กรรมการผูจ้ ดั การยังได้
แจ้งต่อที่ประชุมเพื่อรับทราบถึงแผนธุรกิจในปี 2559 โดยมีรายละเอียด ดังนี้
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ธุรกิจเฟอร์์ นิเจอร์์
บริ ษทั ฯ ได้วางแผนกลยุทธ์สาหรับธุรกิจเฟอร์ นิเจอร์ สาหรับปี 2559 โดยขณะนี้ บริ ษทั ฯ สามารถขยายฐาน
ลูกค้ารายใหม่ในประเทศญี่ปุ่นได้เพิ่มขึ้นอีก 3 ราย สาหรับฐานลูกค้าเก่าจะพยายามรักษาระดับอัตราการเติบโตให้อยูใ่ น
สัดส่วนไม่นอ้ ยกว่าร้อยละ 5 สาหรับกลุ่มลูกค้าตะวันออกกลาง บริ ษทั ฯ จะใช้กลยุทธ์การปรับรู ปแบบผลิตภัณฑ์นาเสนอต่อ
ลูกค้าให้มากขึ้นเพื่อเพิ่มโอกาสสร้างรายได้ให้มากขึ้น
สาหรับการจาหน่ายสิ นค้าในประเทศ บริ ษทั ฯ ยังคงเดินหน้าสร้างการเติบโตให้ครอบคลุมในทุก ๆ ช่องทางการ
จาหน่าย ได้แก่ กลุ่มร้ านค้าปลีกสมัยใหม่ (Modern Trade) การจาหน่ ายผ่านโชว์รูม ร้ านค้าส่ งและร้ านค้าปลี กรายย่อย
ทัว่ ประเทศ (Dealer) รวมถึงยังคงเน้นการสร้างแบรนด์สินค้า โดยในปี 2559 บริ ษทั ฯ จะเน้นการสร้างแบรนด์สินค้า FINNA
HOUSE ซึ่งเป็ นกลุ่มผลิตภัณฑ์เฟอร์นิเจอร์ภายใต้ลิขสิ ทธิ์ลายการ์ตูนดิสนีย ์ ให้สามารถสร้างรายได้ให้เพิ่มขึ้นจากเดิม
กลยุทธ์ GIPT : ในปี นี้บริ ษทั ฯ ได้นากลยุทธ์ GIPT มาใช้เป็ นแนวทางการพัฒนาธุรกิจ โดยมีรายละเอียด คือ
- Growth : รักษาการเติบโตของธุรกิจ ให้เป็ นไปอย่างต่อเนื่อง
- Innovation : สร้างสิ นค้าที่มีนวัตกรรมผ่านการออกแบบ การจัดหาสิ นค้าเพื่อเติมเต็มรู ปแบบสิ นค้าให้มี
มีนวัตกรรม ตอบสนองความต้องการของผูบ้ ริ โภคที่เปลี่ยนแปลงไป
- Profit : เน้นการสร้างกาไรให้กบั ธุรกิจในทุกกลุ่มผลิตภัณฑ์ และช่องทางการจัดจาหน่าย
- Technology : นาเทคโนโลยีมาเติมเต็มความทันสมัยให้กบั ธุรกิจ
สาหรับธุรกิจในส่ วนของบริ ษทั ย่อย บริ ษทั ฯ ได้วางแผนเดินหน้าเปิ ดสาขาร้าน Can Do อย่างต่อเนื่ องจาก
ปั จจุบนั ที่มีอยู่ 4 สาขา ให้เพิ่มขึ้นเป็ น 7 – 10 สาขา ภายในปี นี้ นอกจากนี้ อาจจะมีแผนการขายแฟรนไชส์ ซึ่ งบริ ษทั ฯ จะ
พิจารณาช่วงเวลาที่เหมาะสมอีกครั้
สาหรับโครงการโรงไฟฟ้าพลังงานชีวมวล ที่ทางบริ ษทั ฯ ได้จดั ตั้งบริ ษทั ร่ วมทุนเป็ นที่เรี ยบร้อยแล้วรวม 4
บริ ษทั ได้แก่
1. บจก.เซฟ เอนเนอร์จี กรุ๊ ป (นราธิวาส 1)
2. บจก.เซฟ เอนเนอร์จี กรุ๊ ป (ยะลา 1)
3. บจก.เซฟ เอนเนอร์จี กรุ๊ ป (ปั ตตานี )
4. บจก.เซฟ เอนเนอร์จี กรุ๊ ป (สงขลา)
ขณะนี้อยูร่ ะหว่างการเตรี ยมตัวเพื่อเข้าร่ วมการประมูลเพื่อให้ได้มาซึ่งสัญญาซื้อขายไฟฟ้า (PPA) ที่จะเปิ ดให้
ยืน่ ข้อเสนอได้ภายในช่วงเดือนมิถุนายนนี้
นอกจากนี้ในส่วนของนโยบายการพัฒนาเพื่อความยัง่ ยืน บริ ษทั ฯ ยังคงเน้นการสร้างประโยชน์ให้กบั สังคม
ชุมชนในบริ เวณพื้นที่ต้งั ของสานักงานใหญ่ และสานักงานสาขา โดยกิจกรรมที่จดั ทาในรอบปี ที่ผา่ นมา ได้แก่ กิจกรรมการ
สร้างบ้านให้กบั ผูย้ ากไร้ กิจการสร้างสุขอนามัยที่ดีให้กบั พนักงาน กิจการเลี้ยงอาหารบ้านพักคนชรา และผูย้ ากไร้ เป็ นต้น
ภายหลังจากการรายงานผลการดาเนิ นงาน ประจาปี 2558 ของกรรมการผูจ้ ดั การ ประธานฯ ได้สอบถามว่า
มีผถู ้ ือหุน้ ท่านใดมีคาถามหรื อไม่ ซึ่งในที่ประชุมได้มีคาถามจากผูถ้ ือหุน้ ดังนี้
นายนรา ศรี เพชร ผู้รับมอบฉั นทะจากสมาคมส่ งเสริ มผู้ลงทุนไทย อาสาพิ ทักษ์ สิทธิ ผ้ ูถือหุ้ น (“นายนราฯ
อาสาพิทกั ษ์ สิทธิผ้ถู ือหุ้น”) ได้กล่าวขอบคุณสาหรับการนาเสนอข้อมูลผลการดาเนินงานในรอบปี ที่ผา่ นมาของบริ ษทั ฯ และ
ได้สอบถามต่อคณะกรรมการบริ ษทั ฯ ดังนี้
1. การเข้ าลงทุนใน ECFH จากเดิมมีสัดส่ วนการถือหุ้ นร้ อยละ 51 และมีแผนการเพิ่ มสั ดส่ วนการ
ลงทุนใน ECFH จากร้ อยละ 51 เป็ น ร้ อยละ 75 ไม่ ทราบว่ าขณะนีม้ คี วามคืบหน้ าอย่ างไร
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2. ขอทราบสัดส่ วนการถือหุ้นของ ECFH ในแต่ ละบริ ษัทฯ ที่จะเป็ นผู้เข้ าลงทุนในโครงการ
โรงไฟฟ้าพลังงานชีวมวล
3. ภายหลังจากดาเนินโครงการโรงไฟฟ้าพลังงานชีวมวลแล้ ว ไม่ ทราบว่ าสั ดส่ วนรายได้ จากธุรกิจ
พลังงานไฟฟ้าจะรั บรู้ เข้ ามาที่งบการเงินของบริ ษัทฯ เป็ นสัดส่ วนอย่ างไร
ทางท่ านประธานฯ ได้ มอบหมายให้ ผ้ ทู ี่เกี่ยวข้ องตอบคาถามและให้ ข้อมูลต่ อผู้ถือหุ้น ซึ่ งกรรมการผู้จัดการ
เป็ นผู้ตอบคาถามในแต่ ละข้ อ ดังนี ้
1. การเพิ่มสั ดส่ วนการลงทุนใน ECFH ในฐานะบริ ษัทย่ อยของ ECF ได้ ดาเนิ นการเป็ นที่เรี ยบร้ อย
นับตั้งแต่ เดือนมกราคม 2559 ที่ผ่านมา โดยได้ ดาเนิ นการเพิ่มทุนและขยายสั ดส่ วนการถือหุ้น
จากร้ อยละ 51 เป็ นร้ อยละ 75
2. สั ดส่ วนการถือหุ้ นของ ECFH ในแต่ ละบริ ษัทฯ ที่จะเป็ นผู้เข้ าลงทุนในโครงการโรงไฟฟ้า
พลังงานชีวมวล มีดังนี ้
1. บริ ษัท เซฟ เอนเนอร์ จี กรุ๊ ป (นราธิ วาส 1) จากัด ถือหุ้นในสั ดส่ วนร้ อยละ 25.00
2. บริ ษัท เซฟ เอนเนอร์ จี กรุ๊ ป (ยะลา 1) จากัด ถือหุ้ นในสัดส่ วนร้ อยละ 20.00
3. บริ ษัท เซฟ เอนเนอร์ จี กรุ๊ ป (ปั ตตานี) จากัด ถือหุ้นในสั ดส่ วนร้ อยละ 25.00
4. บริ ษัท เซฟ เอนเนอร์ จี กรุ๊ ป (สงขลา) จากัด ถือหุ้นในสั ดส่ วนร้ อยละ 25.00
3. ในเบื อ้ งต้ นคาดว่ า โครงการโรงไฟฟ้าพลังงานชีวมวลภายหลังการประมูลเพื่อให้ ได้ มาซึ่ งสั ญญา
ซื ้อขายไฟ (PPA) ในแต่ ละโครงการจะสามารถสร้ างรายได้ ได้ ประมาณ 300 ล้ านบาทต่ อปี ต่ อ
โครงการ
ภายหลังการตอบคาถามดังกล่าวทั้งหมด ประธานฯ ได้สอบถามว่ามีผถู ้ ือหุ ้นท่านใดมีคาถาม หรื อข้อคิดเห็นใด
ๆ เกี่ยวกับวาระนี้หรื อไม่ และเมื่อไม่มีผถู ้ ือหุน้ ต้องการสอบถามหรื อให้ความเห็นใด ๆ จึงเข้าสู่วาระการประชุมที่ 3 ต่อไป
มติทปี่ ระชุม - เป็ นวาระเพื่อทราบไม่มีการลงมติ วาระที่ 3

พิจารณาอนุมัติงบแสดงฐานะการเงิน งบกาไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ และรายงานของผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ
และบริษัทย่ อย ประจาปี 2558 สิ้นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม 2558
ประธานฯ ได้แจ้งต่อที่ประชุมว่า คณะกรรมการบริ ษทั ฯ ได้จดั ให้มีการทางบการเงินของบริ ษทั ฯ และบริ ษทั ย่อย
สาหรับปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2558 และผูส้ อบบัญ ชี รั บ อนุ ญ าตได้ต รวจสอบรั บ รองแล้ว เพื่อ นาเสนอให้ที่ ป ระชุ ม
ผูถ้ ือหุ ้นพิจารณาอนุ มตั ิในการประชุมสามัญผูถ้ ือหุ ้นประจาปี 2559 ตามที่มาตรา 112 แห่ งพระราชบัญญัติบริ ษทั มหาชน
จากัด พ.ศ. 2535 กาหนด โดยรายละเอียดได้จดั ส่งให้กบั ผูถ้ ือหุน้ พร้อมหนังสื อเชิญประชุมแล้ว
โดยในวาระนี้ ขอเชิ ญ นางสาวพชนัน สิ งห์ภู่ ในฐานะผูอ้ านวยการฝ่ ายบัญชี และการเงิ น (“ผู้อานวยการฝ่ าย
บัญชีและการเงิน”) เป็ นผูร้ ายงานเรื่ องงบแสดงฐานะการเงิน งบกาไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จ และรายงานของผูส้ อบบัญชีของบริ ษทั
ในรอบปี 2558 ต่อที่ประชุมผูถ้ ือหุน้
ผูอ้ านวยการฝ่ ายบัญชีและการเงิน ได้กล่าวต่อที่ประชุมผูถ้ ือหุน้ ว่า เพื่อให้เป็ นไปตามกฎหมายและข้อบังคับ
ของบริ ษทั ฯ งบแสดงฐานะการเงิน งบกาไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จของบริ ษทั ฯ และบริ ษทั ย่อย ประจาปี 2558 สิ้ นสุ ด วันที่ 31
ธันวาคม 2558 ซึ่งได้ตรวจสอบโดยผูส้ อบบัญชีรับอนุญาตของบริ ษทั ฯ โดยนายพิศิษฐ์ ชีวะเรื องโรจน์ จากบริ ษทั เอ็ม อาร์
แอนด์ แอสโซซิเอท จากัด และผ่านการสอบทานจากคณะกรรมการตรวจสอบและคณะกรรมการบริ ษทั ฯ แล้ว จะต้องได้รับ
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การอนุมตั ิจากที่ประชุมสามัญผูถ้ ือหุน้ ประจาปี 2559 ด้ว้ ย ทั้งนี้ีงบการเงินดังกล่า่ ว ได้
ไ แ้ สดงอยูใ่ นรายงานประจาปีี 2558 ซึ่ ง
เป็ นเอกสารที่ส่งไปให้ในลาดับที่ 2 แล้ว
นอกจากนี้ ยงั ได้นาเสนอข้อมูลเกี่ ยวกับงบการเงิน ประจาปี 2558 สิ้ นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม 2558 โดยมี
รายละเอียด ดังนี้
 สรุ ปคาอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ ายจัดการ
o บริ ษทั ฯ มีรายได้จากการขายสาหรับปี 2558 เท่ากับ 1,344.10 ล้านบาท คิดเป็ นอัตราการเติบโตที่เพิ่มขึ้น
เท่ากับร้อยละ 10.34 และมีรายได้รวมเท่ากับ 1,358.30 ล้านบาท คิดเป็ นอัตราการเติบโตที่ร้อยละ 10.61
โดยสาเหตุสาคัญเกิ ดจากการเติบโตของรายได้จากการจาหน่ ายเฟอร์ นิเจอร์ ไม้ปาร์ ติเคิลบอร์ ด และ
ไม้ยางพารา กระดาษปิ ดผิว และไม้ยางพาราแปรรู ปอบแห้ง ยกเว้นในส่ วนของเฟอร์ นิเจอร์ ที่จาหน่ าย
ผ่านกลุ่มร้านค้าส่ง และร้านค้าปลีกรายย่อย (Dealer)
o บริ ษทั ฯ มีสัดส่ วนต้นทุนขายต่อรายได้จากการขาย คิดเป็ นร้อยละ 73.59 ซึ่ งเป็ นสัดส่ วนที่ ใกล้เคียง
กับปี ที่ผา่ นมา ในขณะที่สดั ส่วนค่าใช้จ่ายในการขายต่อรายได้รวมเพิ่มขึ้น อยูท่ ี่ร้อยละ 9.88 จากเดิมร้อยละ
8.85 ของปี ที่ผ่านมา และสัดส่ วนค่าใช้จ่ายในการบริ หารต่อรายได้รวมลดลง อยูท่ ี่ร้อยละ 8.74 จากเดิ ม
ร้อยละ 9.63 ของปี ที่ผา่ นมา
o บริ ษทั ฯ มีอตั รากาไรสุ ทธิ ร้อยละ 5.55 หรื อคิดเป็ นมูลค่าเท่ากับ 74.83 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปี ที่ผ่านมา
ร้อยละ 7.09
 ในส่ วนของงบกาไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จ สาหรับรอบปี 2558 บริ ษทั ฯ มีผลการดาเนิ นงานตามรายละเอียดข้อมูลที่
นาเสนอ
 ในส่วนของงบแสดงฐานะทางการเงิน ณ วันที่ 31 ธันวาคม ปี 2558 และปี 2557 มีรายละเอียด ดังนี้
สิ นทรัพย์
o บริ ษทั ฯ มีสดั ส่วนสิ นทรัพย์หมุนเวียน เท่ากับ 861.96 ล้านบาท และ 631.47 ล้านบาท ตามลาดับ คิดเป็ น
สัดส่วนที่เพิ่มขึ้นจากเดิมร้อยละ 36.50
o บริ ษทั ฯ มีสดั ส่วนสิ นทรัพย์ไม่หมุนเวียน เท่ากับ 644.24 ล้านบาท และ 607.20 ล้านบาท ตามลาดับ คิด
เป็ นสัดส่วนที่เพิ่มขึ้นจากเดิมร้อยละ 6.10
o บริ ษทั ฯ มีสัดส่ วนสิ นทรัพย์ เท่ากับ 1,506.20 ล้านบาท และ 1,238.67 ล้านบาท ตามลาดับ คิดเป็ น
สัดส่วนที่เพิ่มขึ้นจากเดิมร้อยละ 21.60
หนี้สิน
o บริ ษทั ฯ มีสัดส่ วนหนี้ สินหมุนเวียน เท่ากับ 918.11 ล้านบาท และ 644.57 ล้านบาท ตามลาดับ คิดเป็ น
สัดส่วนที่ลดลงจากเดิมร้อยละ 42.44
o บริ ษทั ฯ มีสดั ส่วนหนี้สินไม่หมุนเวียน เท่ากับ 134.43 ล้านบาท และ 194.98 ล้านบาท ตามลาดับ คิดเป็ น
สัดส่วนที่ลดลงจากเดิมร้อยละ 31.05
o บริ ษทั ฯ มีสดั ส่วนหนี้สิน เท่ากับ 1,052.54 ล้านบาท และ 839.55 ล้านบาท ตามลาดับ คิดเป็ นสัดส่ วนที่
เพิ่มขึ้นจากเดิมร้อยละ 25.37
ส่วนของผูถ้ ือหุน้
o บริ ษทั ฯ มีมูลค่าส่ วนของผูถ้ ือหุ ้น เท่ากับ 453.66 ล้านบาท และ 399.12 ล้านบาท ตามลาดับ คิดเป็ น
สัดส่วนที่เพิ่มขึ้นจากเดิมร้อยละ 13.67
22 | ห น้ า ที่

จากที่ ได้นาเสนอรายละเอียดของงบการเงิ น ประจาปี 2558 สิ้ นสุ ดวันทีี่ 31 ธันวาคม 2558 ตามทีี่ กล่่าวมา
ทั้งหมด จึงขอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมตั ิงบแสดงฐานะการเงิน งบกาไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จ และรายงานของผูส้ อบบัญชีของ
บริ ษทั และบริ ษทั ย่อย ประจาปี 2558 สิ้นสุด วันที่ 31 ธันวาคม 2558
ซึ่งประธานฯ ได้สอบถามว่ามีผถู ้ ือหุ ้นท่านใดมีคาถาม หรื อข้อคิดเห็นใด ๆ เกี่ยวกับวาระนี้ หรื อไม่ และเมื่อ
ไม่มีผถู ้ ือหุน้ ต้องการสอบถามหรื อให้ความเห็นใด ๆ จึงขอให้ผถู ้ ือหุน้ ลงมติในวาระนี้
โดยวาระนี้ตอ้ งผ่านมติอนุมตั ิดว้ ยคะแนนเสี ยงข้างมากของผูถ้ ือหุน้ ที่มาประชุมและออกเสี ยงลงคะแนน
มติทปี่ ระชุม
ที่ประชุมมีมติอนุมตั ิงบแสดงฐานะการเงิน งบกาไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จ และรายงานของผูส้ อบบัญชีของ
บริ ษทั ฯ และบริ ษทั ย่อย ประจาปี 2558 สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2558 ด้วยคะแนนเสี ยงเป็ นเอกฉันท์จากจานวนเสี ยงทั้งหมด
ของผูถ้ ือหุน้ ที่มาประชุมและออกเสี ยงลงคะแนน ดังนี้

มติที่ลง
1. เห็นด้วย
2. ไม่เห็นด้วย
3. งดออกเสี ยง

จานวนเสี ยงที่ลงมติ
(1 หุน้ =1 เสี ยง)
432,572,300
0
0
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ร้อยละของจานวนหุน้
ที่มาประชุมและใช้สิทธิ
ออกเสี ยงลงคะแนน
100.00
0.00

พิจารณาอนุมตั กิ ารจ่ ายเงินปันผล สาหรับผลการดาเนินงาน ประจาปี 2558 สิ้นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม 2558
ประธานฯ ได้แจ้งต่อที่ประชุมว่า บริ ษทั ฯ มีนโยบายการจ่ายเงินปั นผลในอัตราไม่นอ้ ยกว่าร้อยละ 40 ของ
กาไรสุ ทธิ หลังหักภาษี เงิ นได้นิติบุคคลและเงิ นสารองตามกฎหมายตามที่ ได้กาหนดไว้ในข้อบัง คับ ของบริ ษ ทั ฯ ทั้ง นี้
การจ่ายเงินปั นผลดังกล่าวอาจมีการเปลี่ยนแปลง โดยขึ้นอยูก่ บั ผลการดาเนินงาน ฐานะทางการเงินของบริ ษทั ฯ สภาพคล่อง
แผนการลงทุน รวมถึงปั จจัยที่เกี่ยวข้องในการบริ หารงาน ความจาเป็ น และความเหมาะสมอื่น ๆ ในอนาคต ซึ่ งได้นาเสนอ
รายละเอียดประกอบการพิจารณาไว้ในหนังสื อเชิญประชุมที่ได้จดั ส่งให้ผถู ้ ือหุน้ แล้ว
โดยในส่วนของเหตุผลประกอบการพิจารณาในวาระนี้ขอเชิญ นางสาวสาริ สา ทองกิตติกุล ผูช้ ่วยเลขานุการ
บริ ษทั (“นางสาวสาริสาฯ”) เป็ นผูช้ ้ ีแจงรายละเอียดต่อที่ประชุมผูถ้ ือหุน้
นางสาวสาริ สาฯ ได้แจ้งต่อที่ประชุมผูถ้ ือหุ ้นสาหรับเหตุผลประกอบการแจ้งทราบการจัดสรรกาไรสะสม และ
การพิจารณาเพื่ออนุมตั ิการจ่ายเงินปั นผล ดังนี้
ตามพระราชบัญญัติบริ ษทั มหาชนจากัด มาตรา 116 นั้น บริ ษทั มหาชนจากัดต้องจัดสรรกาไรสุ ทธิ ประจาปี
ส่ วนหนึ่ งไว้เป็ นทุนสารอง ไม่นอ้ ยกว่าร้อยละห้าของกาไรสุ ทธิ ประจาปี หักด้วยยอดเงินขาดทุนสะสมยกมา (ถ้ามี) จนกว่า
ทุนสารองนี้จะมีจานวนไม่นอ้ ยกว่าร้อยละสิ บของทุนจดทะเบียน เว้นแต่บริ ษทั จะมีขอ้ บังคับหรื อกฎหมายอื่นกาหนดให้ตอ้ งมี
ทุนสารองมากกว่านั้น ซึ่งการจัดสรรในส่วนนี้ไม่ตอ้ งขออนุมตั ิจากที่ประชุมผูถ้ ือหุน้
เนื่องจากขณะนี้ทางบริ ษทั ยังจัดสรรเงินสารองตามกฎหมายยังไม่เข้าตามเกณฑ์ดงั กล่าว จึงเสนอต่อที่ประชุม
ผูถ้ ือหุน้ เพื่อรับทราบการจัดสรรเงินกาไรจานวน 2,900,000 บาท ไว้เป็ นทุ น สารองตามกฎหมาย และขอเสนอต่อ ที่ ป ระชุ ม
ผูถ้ ือหุน้ เพื่อพิจารณาอนุมตั ิการจ่ายเงินปั นผลจากกาไรสาหรับผลการดาเนินงานประจาปี 2558 ดังนี้
จ่ายเงินปั นผลจากส่วนที่ได้รับการส่งเสริ มการลงทุน (BOI) ในอัตราหุน้ ละ 0.0153 บาท
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จ่่ายเงินปั นผลจากส่่ วนที่ีไม่ไ่ ด้ร้ ับการส่่งเสริ มการลงทุน (NON-BOI) ในอัตราหุน้ ละ 0.0433 บาท
รวมเป็ นการจ่ายเงินปั นผลในอัตราหุน้ ละ 0.0586 บาท รวมเป็ นเงินทั้งสิ้น 32,241,169.16 บาท
โดยขอนาเสนอข้อมูลโดยเปรี ยบเทียบการจ่ายเงินปั นผลระหว่างปี 2557 และ ปี 2558 ดังนี้
บริ ษทั มีกาไรสุ ทธิ ของงบการเงินเฉพาะกิ จการ ในรอบปี 2557 และปี 2558 เท่ากับ 70.98 ล้านบาท และ 80.59
ล้านบาท ตามลาดับ มี การจัดสรรเงิ นสารองตามกฏหมายในปี 2557 และปี 2558 เท่ากับ 5.10 ล้านบาท และ 2.90 ล้านบาท
ตามลาดับ
ในขณะนี้มีจานวนหุน้ ที่จดทะเบียนเพิ่มทุนชาระแล้วเท่ากับ 550,190,600 หุ ้น เพิ่มขึ้นจากปี ก่อนที่มีจานวนหุ ้น
520 ล้านหุน้
คิดเป็ นจานวนเงินปั นผลทั้งสิ้นต่อหุน้ ในปี 2557 และปี 2558 เท่ากับ 0.069 บาทต่อหุ ้น และ 0.0586 บาทต่อหุ ้น
ตามลาดับ
รวมเป็ นเงิ นปั นผลจ่ายทั้งสิ้ น เท่ากับ 35.88 ล้านบาท และ 32.24 ล้านบาท ตามลาดับ ซึ่ งจะเห็ นว่า ทั้งรอบปี
2557 และ ปี 2558 บริ ษทั สามารถจ่ายเงิ นปั นผลเที ยบกับกาไรสุ ทธิ หลังหักสารองตามกฎหมายมีอตั ราการจ่ายเงิ นปั นผล
เป็ นไปตามนโยบายการจ่ายเงินปั นผลที่กาหนดไว้
ซึ่งในที่ประชุมคณะกรรมการบริ ษทั ครั้งที่ 1/2559 เมื่อวันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2559 ที่ผ่านมา คณะกรรมการบริ ษทั
เห็นสมควรเสนอการจ่ายเงินปั นผล จากผลการดาเนิ นงาน ประจาปี 2558 ดังกล่าวต่อที่ประชุมสามัญผูถ้ ือหุ ้นเพื่อพิจารณาและ
อนุมตั ิ
โดยมีกาหนดรายชื่อผูถ้ ือหุ ้นที่มีสิทธิ ได้รับเงินปั นผล (Record Date) ในวันที่ 21 เมษายน 2559 และให้รวบรวม
รายชื่อผูถ้ ือหุน้ ตามมาตรา 225 ของพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 โดยวิธีปิดสมุดทะเบียนในวันที่
22 เมษายน 2559 ทั้งนี้ การจ่ายเงินปั นผลจะดาเนินการภายในวันที่ 4 พฤษภาคม 2559 นี้ต่อไป
ดัง นั้ น จึ ง ขอเสนอต่ อ ที่ ป ระชุ ม เพื่ อ พิ จ ารณารั บ ทราบการจัด สรรกาไรสะสม และพิ จ ารณาอนุ ม ัติ
การจ่ า ยเงินปั นผล สาหรับผลการดาเนินงาน ประจาปี 2558 สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2558
ประธานฯ ได้สอบถามว่ามีผถู ้ ือหุน้ ท่านใดมีคาถาม หรื อข้อคิดเห็นใด ๆ เกี่ยวกับวาระนี้หรื อไม่ และเมื่อไม่มี
ผูถ้ ือหุน้ ต้องการสอบถามหรื อให้ความเห็นใด ๆ จึงขอให้ผถู ้ ือหุน้ ลงมติในวาระนี้
โดยวาระนี้ตอ้ งผ่านมติอนุมตั ิดว้ ยคะแนนเสี ยงข้างมากของผูถ้ ือหุน้ ที่มาประชุมและออกเสี ยงลงคะแนน
มติทปี่ ระชุม
ที่ประชุมมีมติอนุมตั ิการจัดสรรกาไรสะสม และการจ่ายเงินปั นผล สาหรับผลการดาเนิ นงาน ประจาปี
2558 สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2558 ด้วยคะแนนเสี ยงเป็ นเอกฉันท์จากจานวนเสี ยงทั้งหมดของผูถ้ ือหุน้ ที่เข้าร่ วมประชุมและ
ออกเสี ยงลงคะแนน ดังนี้

มติที่ลง

จานวนเสี ยงที่ลงมติ
(1 หุน้ =1 เสี ยง)

ร้อยละของจานวนหุน้
ที่มาประชุมและใช้สิทธิ
ออกเสี ยงลงคะแนน
100.00
0.00

1. เห็นด้วย
432,588,801
2. ไม่เห็นด้วย
0
3. งดออกเสี ยง
0
หมายเหตุ : ในวาระนี้ มีผถู ้ ือหุน้ เข้าร่ วมประชุมเพิ่มขึ้นจากเมื่อตอนเริ่ มเปิ ดประชุมจานวน 16,501 หุน้
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พิจารณาอนุมตั กิ ารแต่ งตั้งกรรมการแทนกรรมการทีต่ ้ องพ้้ นจากตาแหน่ งตามกาหนดวาระ
ประธานฯ ได้แจ้งต่อที่ประชุมว่า ก่อนเริ่ มการประชุมในวาระนี้ กรรมการทั้ง 3 ท่าน คือ นายชาลี สุ ขสวัสดิ์
นายอารักษ์ สุขสวัสดิ์ และนางวราภรณ์ สุขสวัสดิ์ ได้แจ้งความประสงค์ขอออกจากห้องประชุมสาหรับการพิจารณาในวาระ
นี้ และสาหรับวาระนี้ ทางบริ ษทั ฯ ได้นาเสนอรายละเอีย ดประกอบการพิจ ารณาไว้ใ นหนัง สื อ เชิ ญ ประชุม ที่ ไ ด้จ ดั ส่ ง
ให้กบั ผูถ้ ือหุน้ แล้ว
โดยในส่ วนของเหตุผลประกอบการพิจารณาในวาระนี้ ขอเชิญ รศ.ทรงกลด จารุ สมบัติ ในฐานะประธาน
คณะกรรมการสรรหา (“รศ.ทรงกลดฯ”) เป็ นผูช้ ้ ีแจงรายละเอียดต่อที่ประชุมผูถ้ ือหุน้
รศ.ทรงกลดฯ ได้แ จ้ง ต่ อ ที่ ป ระชุ ม ผู ้ถื อ หุ ้น ว่า สาหรั บ เหตุ ผ ลประกอบการพิ จ ารณาอนุ ม ัติ ก ารแต่ ง ตั้ง
กรรมการแทนกรรมการที่ตอ้ งพ้นจากตาแหน่งตามกาหนดวาระ มีดงั นี้
ตามพระราชบัญญัติบริ ษทั มหาชน จากัด พ.ศ. 2535 มาตรา 71 และข้อบังคับของบริ ษทั ฯ ข้อ 17 และ 18
สรุ ปใจความสาคัญว่า ในการประชุ มสามัญผูถ้ ื อหุ ้นประจาปี ทุกครั้ งให้กรรมการออกจากตาแหน่ งจานวน 1 ใน 3 ของ
จานวนกรรมการในขณะนั้น ถ้าจานวนกรรมการจะแบ่งออกให้ตรงเป็ น 3 ส่วนไม่ได้ ก็ให้ออกโดยจานวนใกล้ที่สุดกับส่ วน
หนึ่ งในสาม โดยกรรมการซึ่ งพ้นจากตาแหน่ ง อาจได้รับเลือกให้กลับมารั บตาแหน่ งอีกได้ กรรมการที่ จะต้องออกจาก
ตาแหน่งในปี แรกและปี ที่ สองภายหลังจดทะเบี ยนบริ ษทั นั้นให้จบั สลากกัน ส่ วนปี หลัง ๆ ต่อไปให้กรรมการคนที่ อยู่ใน
ตาแหน่งนานที่สุดนั้นเป็ นผูอ้ อกจากตาแหน่ง
โดยในปี นี้ มีกรรมการที่ตอ้ งออกตามวาระจานวน 3 ท่าน ดังต่อไปนี้
1. นายชาลี
สุขสวัสดิ์
2. นายอารักษ์ สุขสวัสดิ์
และ 3. นางวราภรณ์ สุขสวัสดิ์
สาหรั บหลักเกณฑ์และวิธีการสรรหาบุ คคลที่ จ ะเข้า ดารงตาแหน่ งเป็ นกรรมการของบริ ษทั นั้น ได้ผ่า น
ขั้นตอนของคณะกรรมการสรรหา โดยคัดเลื อกบุ คคลที่ มีคุณสมบัติตามที่ พรบ. บริ ษทั มหาชนจากัด พ.ศ. 2535 และ
ประกาศของคณะกรรมการกากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ คณะกรรมการกากับตลาดทุน และประกาศของตลาด
หลักทรัพย์แห่งประเทศไทยที่เกี่ยวข้องกาหนด โดยคณะกรรมการสรรหาได้เสนอชื่อต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริ ษทั เพื่อ
พิจารณา และได้ผา่ นกระบวนการกลัน่ กรองของคณะกรรมการบริ ษทั แล้วว่า มีคุณสมบัติที่เหมาะสม และยังเป็ นผูม้ ีความรู ้
ความสามารถ ร่ วมกันกากับดูแลกิจการอย่างเข้มแข็ง และอุทิศเวลาในการเข้าร่ วมประชุม มีส่วนร่ วมในการแสดงความคิดเห็น
ที่เป็ นประโยชน์ต่อบริ ษทั ตลอดระยะเวลาที่ดารงตาแหน่ง ดังนั้นจึงเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผูถ้ ือหุ ้นพิจารณาแต่งตั้ง
ให้ดารงตาแหน่งกรรมการต่อไป
โดยขอเสนอให้ที่ ป ระชุม ผูถ้ ือ หุ ้น พิจ ารณาเลือ กกรรมการเป็ นรายบุค คลตามบัต รลงคะแนนเสี ย งเพื่อ
อานวยความสะดวกในการใช้สิทธิออกเสี ยงเลือกตั้งกรรมการเป็ นรายบุคคลต่อไป
ซึ่งประธานฯ ได้สอบถามว่ามีผถู ้ ือหุ ้นท่านใดมีคาถาม หรื อข้อคิดเห็นใด ๆ เกี่ยวกับวาระนี้ หรื อไม่ และเมื่อ
ไม่มีผถู ้ ือหุ ้นต้องการสอบถามหรื อให้ความเห็ นใด ๆ จึงขอให้ผถู ้ ือหุ ้นลงมติในวาระนี้ และเพื่อให้บริ ษทั มีการปฏิบตั ิตาม
แนวทางการประเมินคุณภาพการจัดประชุมผูถ้ ือหุ ้นที่ดี ดังนั้น สาหรับวาระที่ 5 ซึ่ งเป็ นวาระพิจารณาแต่งตั้งกรรมการแทน
กรรมการที่ตอ้ งพ้นจากตาแหน่งตามกาหนดวาระ บริ ษทั ฯ จะเก็บบัตรลงคะแนนเสี ยงจากผูถ้ ือหุ ้นที่เข้าร่ วมประชุม ทั้งใน
กรณี ที่ลงคะแนนเสี ยงเห็นด้วย ไม่เห็นด้วย หรื องดออกเสี ยง ทั้งนี้ ขอให้ผถู ้ ือหุ ้นกาเครื่ องหมายถูก หรื อกากบาท ลงในช่อง
เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย หรื องดออกเสี ยง พร้อมลงชื่อในบัตรลงคะแนน จากนั้นจะมีเจ้าหน้าที่เดินไปเก็บบัตรลงคะแนน ทั้งนี้
หากผูถ้ ือหุน้ ไม่ส่งบัตรลงคะแนน และไม่แสดงความเห็นคัดค้านหรื อแสดงความเห็นเป็ นอย่างอื่น บริ ษทั ฯ จะถือว่า ผูถ้ ือหุ ้น
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เห็็ นชอบ สาหรับผูร้ ับมอบฉันทะทีี่ไม่่ได้ร้ ับบัตรลงมติต้ งั แต่่ลงทะเบีี ยน คืือ กรณีี ที่ผูถ้ ือหุ ้นไได้อ้ อกเสีี ยงลงมติในหนังสืื อ
มอบฉันทะเป็ นที่เรี ยบร้อยแล้ว ซึ่งมติดงั กล่าวจะสอดคล้องกับมติที่ผถู ้ ือหุน้ ได้ระบุไว้ในหนังสื อมอบฉันทะดังกล่าว
โดยวาระนี้ตอ้ งผ่านมติอนุมตั ิดว้ ยคะแนนเสี ยงข้างมากของผูถ้ ือหุน้ ที่มาประชุมและออกเสี ยงลงคะแนน
มติทปี่ ระชุม
ที่ ป ระชุ ม มี ม ติ อ นุ ม ัติ ก ารแต่ ง ตั้ง กรรมการแทนกรรมการที่ ต ้อ งพ้น จากตาแหน่ ง ตามกาหนดวาระ
ด้วยคะแนนเสี ยงเป็ นเอกฉันท์จากจานวนเสี ยงทั้งหมดของผูถ้ ือหุน้ ที่มาประชุมและออกเสี ยงลงคะแนน ดังนี้
นายชาลี สุขสวัสดิ์

มติที่ลง

จานวนเสี ยงที่ลงมติ
(1 หุน้ =1 เสี ยง)

ร้อยละของจานวนหุน้
ที่มาประชุมและใช้สิทธิ
ออกเสี ยงลงคะแนน
100.00
0.00

1. เห็นด้วย
432,588,801
2. ไม่เห็นด้วย
0
3. งดออกเสี ยง
0
หมายเหตุ : ในวาระนี้ มีผถู ้ ือหุน้ เข้าร่ วมประชุมเพิ่มขึ้นจากเมื่อตอนเริ่ มเปิ ดประชุมจานวน 16,501 หุน้
นายอารักษ์ สุขสวัสดิ์

มติที่ลง

จานวนเสี ยงที่ลงมติ
(1 หุน้ =1 เสี ยง)

ร้อยละของจานวนหุน้
ที่มาประชุมและใช้สิทธิ
ออกเสี ยงลงคะแนน
100.00
0.00

1. เห็นด้วย
432,588,801
2. ไม่เห็นด้วย
0
3. งดออกเสี ยง
0
หมายเหตุ : ในวาระนี้ มีผถู ้ ือหุน้ เข้าร่ วมประชุมเพิ่มขึ้นจากเมื่อตอนเริ่ มเปิ ดประชุมจานวน 16,501 หุน้
นางวราภรณ์ สุขสวัสดิ์

มติที่ลง

จานวนเสี ยงที่ลงมติ
(1 หุน้ =1 เสี ยง)

ร้อยละของจานวนหุน้
ที่มาประชุมและใช้สิทธิ
ออกเสี ยงลงคะแนน
100.00
0.00

1. เห็นด้วย
432,588,801
2. ไม่เห็นด้วย
0
3. งดออกเสี ยง
0
หมายเหตุ : ในวาระนี้ มีผถู ้ ือหุน้ เข้าร่ วมประชุมเพิ่มขึ้นจากเมื่อตอนเริ่ มเปิ ดประชุมจานวน 16,501 หุน้
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วาระที่ 6

พิจารณาอนุมตั กิ ารแต่ งตั้งกรรมการเพิม่ เติม
ประธานฯ ได้แจ้งต่อที่ประชุมว่า ทางบริ ษทั ฯ ได้นาเสนอรายละเอียดประกอบการพิจารณาไว้ในหนังสื อ
เชิญประชุมที่ได้จดั ส่งให้กบั ผูถ้ ือหุน้ แล้ว
โดยในส่ ว นของเหตุ ผ ลประกอบการพิ จ ารณาในวาระนี้ ขอเชิ ญ รศ.ทรงกลดฯ ในฐานะประธาน
คณะกรรมการสรรหา เป็ นผูช้ ้ ีแจงรายละเอียดต่อที่ประชุมผูถ้ ือหุน้
รศ.ทรงกลดฯ ได้แจ้งต่อที่ประชุมผูถ้ ือหุ ้นว่า คณะกรรมการสรรหา ได้พิจารณาเห็ นว่า องค์ประกอบของ
คณะกรรมการบริ ษทั ยังสามารถเพิ่มเติมบุคคลผูม้ ีความรู ้ ความสามารถเข้ามาดารงตาแหน่งกรรมการอิสระของบริ ษทั ซึ่ งจะ
ช่วยเสริ มกาลัง และความสามารถในด้านการพิจารณาและให้ความเห็นต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริ ษทั จากความรู ้ และ
ประสบการณ์ การทางานที่ มีมาใช้ให้เกิ ดประโยชน์ต่อบริ ษทั ได้ รวมถึ งจะสามารถให้ความเห็ นได้อย่างเป็ นอิ สระและ
เป็ นไปตามหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง
สาหรั บหลักเกณฑ์และวิธีการสรรหาบุ คคลที่ จะเข้า ดารงตาแหน่ งเป็ นกรรมการของบริ ษทั นั้น ได้ผ่า น
ขั้นตอนของคณะกรรมการสรรหา โดยคัดเลือกบุ คคลที่ มีคุณสมบัติตามที่ พรบ. บริ ษทั มหาชนจากัด พ.ศ. 2535 และ
ประกาศของคณะกรรมการกากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ คณะกรรมการกากับตลาดทุน และประกาศของตลาด
หลักทรัพย์แห่งประเทศไทยที่เกี่ยวข้องกาหนด โดยคณะกรรมการสรรหาได้เสนอชื่อต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริ ษทั เพื่อ
พิจารณา และได้ผา่ นกระบวนการกลัน่ กรองของคณะกรรมการบริ ษทั แล้วว่า มีคุณสมบัติที่เหมาะสม ดังนั้นจึงเห็นสมควร
เสนอแต่ง ตั้งคุ ณชู พงศ์ ธนเศรษฐกร เข้าดารงต าแหน่ งกรรมการบริ ษทั และกรรมการอิ สระ ต่อ ที่ ประชุ มผูถ้ ื อหุ ้นเพื่ อ
พิจารณาแต่งตั้งการดารงตาแหน่งดังกล่าวต่อไป
หลังจากนั้นประธานฯ ได้สอบถามว่ามีผถู ้ ือหุน้ ท่านใดมีคาถาม หรื อข้อคิดเห็นใด ๆ เกี่ยวกับวาระนี้ หรื อไม่
และเมื่อไม่มีผูถ้ ือหุ ้นต้องการสอบถามหรื อให้ความเห็ นใด ๆ จึ งขอให้ผูถ้ ื อหุ ้นลงมติ ในวาระนี้ และเพื่อให้บริ ษทั มีการ
ปฏิ บตั ิตามแนวทางการประเมินคุณภาพการจัดประชุมผูถ้ ือหุ ้นที่ ดี ดังนั้น สาหรั บวาระที่ 6 ซึ่ งเป็ นวาระพิจารณาแต่งตั้ง
กรรมการ บริ ษทั ฯ จะเก็บบัตรลงคะแนนเสี ยงจากผูถ้ ือหุน้ ที่เข้าร่ วมประชุม ทั้งในกรณี ที่ลงคะแนนเสี ยงเห็นด้วย ไม่เห็นด้วย
หรื องดออกเสี ยง ทั้งนี้ขอให้ผถู ้ ือหุน้ กาเครื่ องหมายถูก หรื อกากบาท ลงในช่องเห็นด้วย ไม่เห็นด้วย หรื องดออกเสี ยง พร้อม
ลงชื่ อในบัตรลงคะแนน จากนั้นจะมีเจ้าหน้าที่ เดินไปเก็บบัตรลงคะแนน ทั้งนี้ หากผูถ้ ือหุ ้นไม่ส่งบัตรลงคะแนน และไม่
แสดงความเห็นคัดค้านหรื อแสดงความเห็นเป็ นอย่างอื่น บริ ษทั ฯ จะถือว่า ผูถ้ ือหุน้ เห็นชอบ สาหรับผูร้ ับมอบฉันทะที่ไม่ได้
รับบัตรลงมติ ต้ งั แต่ลงทะเบี ยน คื อ กรณี ที่ผูถ้ ื อหุ ้นได้ออกเสี ยงลงมติในหนังสื อมอบฉันทะเป็ นที่ เรี ยบร้ อยแล้ว ซึ่ งมติ
ดังกล่าวจะสอดคล้องกับมติที่ผถู ้ ือหุน้ ได้ระบุไว้ในหนังสื อมอบฉันทะดังกล่าว
โดยวาระนี้ตอ้ งผ่านมติอนุมตั ิดว้ ยคะแนนเสี ยงข้างมากของผูถ้ ือหุน้ ที่มาประชุมและออกเสี ยงลงคะแนน
มติทปี่ ระชุม
ที่ประชุมมีมติอนุมตั ิการแต่งตั้งกรรมการเพิ่มเติม คือ นายชูพงศ์ ธนเศรษฐกร เพื่อดารงตาแหน่ง
กรรมการบริ ษทั และกรรมการอิสระ ด้วยคะแนนเสี ยงเป็ นเอกฉันท์จากจานวนเสี ยงทั้งหมดของผูถ้ ือหุน้ ที่มาประชุมและ
ออกเสี ยงลงคะแนน ดังนี้

มติที่ลง
1. เห็นด้วย

จานวนเสี ยงที่ลงมติ
(1 หุน้ =1 เสี ยง)
432,589,701
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ร้อยละของจานวนหุน้
ที่มาประชุมและใช้สิทธิ
ออกเสี ยงลงคะแนน
100.00

มติที่ลง

จานวนเสี ยงที่ลงมติ
(1 หุน้ =1 เสี ยง)

ร้อยละของจานวนหุน้
ที่มาประชุมและใช้สิทธิ
ออกเสี ยงลงคะแนน
0.00

2. ไม่เห็นด้วย
0
3. งดออกเสี ยง
0
หมายเหตุ : ในวาระนี้ มีผถู ้ ือหุน้ เข้าร่ วมประชุมเพิ่มขึ้นจากเมื่อตอนเริ่ มเปิ ดประชุมจานวน 17,401 หุน้
วาระที่ 7

พิจารณาอนุมตั กิ ารกาหนดค่ าตอบแทนกรรมการ ประจาปี 2559
ประธานฯ ได้แจ้งต่อที่ประชุมว่า สาหรับวาระนี้ ทางบริ ษทั ฯ ได้นาเสนอรายละเอียดประกอบการพิจารณา
วาระนี้ไว้ในหนังสื อเชิญประชุมที่ได้จดั ส่งให้กบั ผูถ้ ือหุน้ แล้ว
โดยวาระนี้ขอเรี ยนเชิญประธานคณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทน รศ.ดร.มนตรี โสคติยานุรักษ์ (“รศ.ดร.
มนตรีฯ)”) เป็ นผูน้ าเสนอรายละเอียดประกอบการพิจารณาในวาระนี้ต่อที่ประชุมผูถ้ ือหุน้
โดยรศ.ดร.มนตรี ฯ ได้แจ้งต่อที่ประชุมผูถ้ ือหุ ้นว่า สาหรับหลักเกณฑ์และวิธีพิจารณากาหนดค่าตอบแทน
คณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทนได้นาเสนอค่าตอบแทนโดยพิจารณาจากข้อมูลผลประกอบการของบริ ษทั ฯ ในรอบปี ที่ผ่านมา
การปฏิบตั ิงานและความรับผิดชอบของกรรมการ ผลประโยชน์ที่บริ ษทั ฯ ได้รับจากการปฏิบตั ิหน้าที่ของกรรมการ โดยจะนา
ข้อมูลค่าตอบแทนที่ กาหนดไปเปรี ยบเที ยบอ้างอิ งกับข้อมูลสรุ ปผลสารวจข้อ มูล กรรมการและผูบ้ ริ ห ารของบริ ษ ทั ฯ
จดทะเบียนสาหรับค่าตอบแทนกรรมการ แยกตามหมวดธุรกิจ – ตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ แยกตามขนาดรายได้ของบริ ษทั
และแยกตามขนาดกาไร (ขาดทุน) สุทธิของบริ ษทั ซึ่งจัดทาขึ้นโดยตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ประจาปี 2557
โดยในปี 2558 ที่ ผ่า นมา บริ ษ ัท ได้จ ัด การประชุ ม คณะกรรมการบริ ษ ัท ฯ คณะกรรมการตรวจสอบ
คณะกรรมการพิจารณาความเสี่ ยง คณะกรรมการสรรหา และคณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทน มีการจ่ายค่าตอบแทนรวม
สาหรับคณะกรรมการเท่ากับ 3,240,000 บาท จากวงเงินที่ได้รับการพิจารณาอนุมตั ิไม่เกิน 3,500,000 บาท และในปี 2559 นี้
จะขอเสนอพิ จ ารณาก าหนดวงเงิ น ค่ า ตอบแทนกรรมการทั้ง สิ้ น ไม่ เ กิ น 4,500,000 บาท ซึ่ ง รายละเอี ย ดการก าหนด
ค่าตอบแทนจะปรากฎอยูใ่ นเอกสารสิ่ งที่ส่งมาด้วย
ค่าตอบแทนคณะกรรมการบริ ษทั จะแบ่งออกเป็ นค่าตอบแทนรายเดือน ค่าเบี้ยประชุม และค่าตอบแทนรายปี
โดยในปี 2558 ที่ประชุมผูถ้ ือหุ ้นได้พิจารณาอนุมตั ิการจ่ายค่าตอบแทนรายเดือน สาหรับท่านประธานกรรมการที่ 25,000
บาทต่อเดือน กรรมการบริ ษทั ที่ 15,000 บาทต่อเดือน ประธานกรรมการตรวจสอบที่ 20,000 บาทต่อเดือน และกรรมการ
ตรวจสอบ 15,000 บาทต่อเดือน และค่าเบี้ยประชุมต่อครั้งสาหรับคณะกรรมการบริ ษทั และคณะกรรมการชุดย่อยทุกชุด
5,000 บาทต่อครั้ง
สาหรับปี 2559 เสนอต่อที่ ประชุมผูถ้ ือหุ ้นเพื่อพิจารณาปรับเพิ่มในส่ วนของค่าตอบแทนรายเดื อนเพิ่มขึ้นอี ก
3,000 บาท เป็ นการจ่ายค่าตอบแทนให้แก่ท่านประธานกรรมการ และกรรมการบริ ษทั เท่ากับ 28,000 บาท และ 18,000 บาท
ต่อเดือน ตามลาดับ สาหรับประธานกรรมการตรวจสอบ และกรรมการตรวจสอบ เท่ากับ 23,000 บาท และ 18,000 บาทต่อ
เดือน ตามลาดับ ส่วนเบี้ยประชุมต่อครั้งสาหรับคณะกรรมการบริ ษทั และคณะกรรมการชุดย่อย 7,000 บาทต่อครั้ง สาหรับ
ค่าตอบแทนพิเศษหรื อโบนัส จะพิจ ารณาจากผลการดาเนิ นงาน โดยกาหนดวงเงิ นค่าตอบแทนกรรมการทั้งสิ้ นไม่เกิ น
4,500,000 บาท
ดังนั้นจึงขอเสนอต่อที่ประชุมเพื่อพิจารณาอนุมตั ิการกาหนดค่าตอบแทนกรรมการ ประจาปี 2559 ตามที่ได้
นาเสนอมา
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นายนราฯ อาสาพิ ทักษ์ สิทธิ ผ้ ูถือหุ้ น ได้ ตั้งข้ อสั งเกตต่ อมูลค่ าค่ าตอบแทนกรรมการ ที่ นาเสนอมา โดยมี
จานวนกรรมการเพิ่มขึน้ เพียง 1 ท่ าน แต่ ขอพิจารณาค่ าตอบแทนเพิ่มขึน้ ถึง 1 ล้ านบาท ซึ่ งพิ จารณาเห็นว่ ามากเกินไป แต่
อย่ างไรก็ตามขอให้ คณะกรรมการบริ ษัทฯ รวมทั้งกรรมการที่เข้ ามาดารงตาแหน่ งใหม่ ปฏิ บัติหน้ าที่ให้ เต็มที่
รศ.ดร.มนตรี ฯ ในฐานะประธานกรรมการตรวจสอบ ได้ ตอบข้ อสั งเกตต่ อผู้ถือหุ้ นโดย การขอพิ จารณา
ค่ าตอบแทนกรรมการดังกล่ าว ได้ พิจารณาถึ งความเหมาะสมและเหตุผลเรื่ องการขยายกิ จการของบริ ษัทฯ สู่ ธุรกิ จอื่ น
โดยเฉพาะอย่ างยิ่งธุรกิจด้ านพลังงานโรงไฟฟ้าพลังงานชี วมวลที่ มีแผนการเข้ าร่ วมการประมูลเร็ ว ๆ นี ้ ทั้ งนีม้ ูลค่ าที่เสนอ
จานวน 4,500,000 บาท เป็ นการกาหนดเพดานขั้นสูงสุด
ซึ่งประธานฯ ได้สอบถามว่ามีผถู ้ ือหุ ้นท่านใดมีคาถาม หรื อข้อคิดเห็นใด ๆ เกี่ยวกับวาระนี้ หรื อไม่ และเมื่อ
ไม่มีผถู ้ ือหุน้ ต้องการสอบถามหรื อให้ความเห็นใด ๆ จึงขอให้ผถู ้ ือหุน้ ลงมติในวาระนี้
วาระนี้ ตอ้ งผ่านมติอนุ มตั ิดว้ ยคะแนนเสี ยงไม่น้อยกว่าสองในสามของจานวนเสี ยงทั้งหมดของผูถ้ ือหุ ้น
ที่มาประชุม
มติทปี่ ระชุม
ที่ประชุมมีมติอนุมตั ิการกาหนดค่าตอบแทนกรรมการ ประจาปี 2559 ด้วยคะแนนเสี ยงไม่นอ้ ยกว่าสอง
ในสามของจานวนเสี ยงทั้งหมดของผูถ้ ือหุน้ ที่มาประชุม ดังนี้
จานวนเสี ยงที่ลงมติ
ร้อยละของจานวนหุน้
(1 หุน้ =1 เสี ยง)
ที่มาประชุม
1. เห็นด้วย
432,589,701
100.00
2. ไม่เห็นด้วย
0
0.00
3. งดออกเสี ยง
0
0.00
หมายเหตุ : ในวาระนี้ มีผถู ้ ือหุน้ เข้าร่ วมประชุมเพิ่มขึ้นจากเมื่อตอนเริ่ มเปิ ดประชุมจานวน 17,401 หุน้
มติที่ลง

วาระที่ 8

พิจารณาอนุมตั กิ ารแต่ งตั้งผู้สอบบัญชี และการกาหนดค่ าสอบบัญชี ประจาปี 2559
ประธานฯ ได้แจ้งต่อที่ประชุมว่า สาหรับวาระนี้ทางบริ ษทั ได้นาเสนอรายละเอียดประกอบการพิจารณาวาระ
นี้ไว้ในหนังสื อเชิญประชุมที่ได้จดั ส่งให้กบั ผูถ้ ือหุน้ แล้ว
โดยในส่วนของเหตุผลประกอบการพิจารณาในวาระนี้ ขอเชิญ รศ.ดร.มนตรี โสคติยานุรักษ์ (“รศ.ดร.มนตรี
ฯ”) ในฐานะประธานคณะกรรมการตรวจสอบ เป็ นผูช้ ้ ีแจงรายละเอียดต่อที่ประชุมผูถ้ ือหุน้
รศ.ดร.มนตรี ฯ ได้แจ้งต่อที่ประชุมผูถ้ ือหุน้ ว่า ตามมาตรา 120 แห่ง พระราชบัญญัติบริ ษทั มหาชนจากัด พ.ศ.
2535 กาหนดให้ที่ประชุมผูถ้ ือหุน้ สามัญประจาปี แต่งตั้งผูส้ อบบัญชีและกาหนดค่าสอบบัญชีทุกปี นอกจากนี้ ตามประกาศ
คณะกรรมการกากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ที่ กจ. 39/2548 เรื่ องหลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการรายงานการเปิ ดเผย
ข้อมูลเกี่ ยวกับฐานะการเงิ นและผลการดาเนิ นงานของบริ ษทั ที่ ออกทรั พย์ (ฉบับที่ 20) กาหนดให้บริ ษทั จัดให้มีการ
หมุนเวียนผูส้ อบบัญชี หากผูส้ อบบัญชีดงั กล่าวปฏิบตั ิหน้าที่มาแล้ว 5 รอบปี บัญชีติดต่อกันโดยการหมุนเวียนไม่จาเป็ นต้อง
เปลี่ยนบริ ษทั ผูส้ อบบัญชี แห่ งใหม่ บริ ษทั ฯ สามารถแต่งตั้งผูส้ อบบัญชี รายอื่น ๆ ในสานักงานตรวจสอบบัญชี น้ นั แทน
ผูส้ อบบัญชีรายเดิมได้
โดยบริ ษทั เอ็ม อาร์ แอนด์ แอสโซซิเอท จากัด ได้นาเสนอรายชื่อผูส้ อบบัญชีรับอนุญาต ในปี 2559 ได้แก่
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1. นายพิศิษฐ์ ชีวะเรื องโรจน์ มีจานวนปี ที่ตรวจสอบและลงลายมือชื่อรับรองงบการเงินของบริ ษทั มาแล้ว
รวม 1 ปี
2. นายอัครเดช เปลี่ยนสกุล มีจานวนปี ที่ตรวจสอบงบการเงินของบริ ษทั รวม 5 ปี และยังไม่เคยลงลายมือ
ชื่อรับรองงบการเงินของบริ ษทั
3. นายเมธี รัตนศรี เมธา มีจานวนปี ที่ตรวจสอบและลงลายมือชื่อรับรองงบการเงินของบริ ษทั มาแล้วรวม
5 ปี
4. หรื อผูส้ อบบัญชีรับอนุญาตท่านอื่นที่ บริ ษทั เอ็ม อาร์ แอนด์ แอสโซซิเอท จากัด เห็นควรและ
เหมาะสม
ทั้งนี้ คณะกรรมการตรวจสอบได้ตรวจสอบแล้วมี ความเห็ นว่า ผูส้ อบบัญชี รับอนุ ญาตที่ ถูกเสนอชื่ อนั้น
ได้รับความเห็นชอบจากสานักงานคณะกรรมการกากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และไม่มีความสัมพันธ์หรื อ มีส่วน
ได้เสี ยระหว่างผูส้ อบบัญชี กับบริ ษทั / บริ ษทั ย่อย / ผูถ้ ื อหุ ้นรายใหญ่ / ผูบ้ ริ หาร รวมถึ งผูท้ ี่ เกี่ ยวข้องกับบุ คคลดังกล่าว
แต่อย่างใด และให้นาเสนอต่อที่ประชุมสามัญผูถ้ ือหุน้ เพื่อพิจารณาอนุมตั ิค่าสอบบัญชี ประจาปี 2559 ของบริ ษทั และบริ ษทั
ย่อยรวมไม่เกิน 2,000,000 บาท
ดังนั้นจึงขอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมตั ิการแต่งตั้งผูส้ อบบัญชี และกาหนดค่าตอบแทนตามที่กล่าวมา
ซึ่งประธานฯ ได้สอบถามว่ามีผูถ้ ือหุ ้นท่านใดมีคาถาม หรื อข้อคิดเห็นใด ๆ เกี่ยวกับวาระนี้ หรื อไม่ และเมื่อ
ไม่มีผถู ้ ือหุน้ ต้องการสอบถามหรื อให้ความเห็นใด ๆ จึงขอให้ผถู ้ ือหุน้ ลงมติในวาระนี้
วาระนี้ตอ้ งผ่านมติอนุมตั ิดว้ ยคะแนนเสี ยงข้างมากของผูถ้ ือหุน้ ที่มาประชุมและออกเสี ยงลงคะแนน
มติทปี่ ระชุม
ที่ประชุมมีมติอนุมตั ิการแต่งตั้งผูส้ อบบัญชี และการกาหนดค่าสอบบัญชี ประจาปี 2559 ด้วยคะแนน
เสี ยงเป็ นเอกฉันท์จากจานวนเสี ยงทั้งหมดของผูถ้ ือหุน้ ที่มาประชุมและออกเสี ยงลงคะแนน ดังนี้

มติที่ลง

จานวนเสี ยงที่ลงมติ
(1 หุน้ =1 เสี ยง)

ร้อยละของจานวนหุน้
ที่มาประชุมและใช้สิทธิ
ออกเสี ยงลงคะแนน
100.00
0.00

1. เห็นด้วย
432,589,701
2. ไม่เห็นด้วย
0
3. งดออกเสี ยง
0
หมายเหตุ : ในวาระนี้ มีผถู ้ ือหุน้ เข้าร่ วมประชุมเพิ่มขึ้นจากเมื่อตอนเริ่ มเปิ ดประชุมจานวน 17,401 หุน้
วาระที่ 9

พิจารณาอนุมตั กิ ารออกและเสนอขายหุ้นกู้ในวงเงินไม่ เกิน 500.00 ล้ านบาท
ประธานฯ ได้แจ้งต่อที่ประชุมว่า สาหรับวาระนี้ทางบริ ษทั ได้นาเสนอรายละเอียดประกอบการพิจารณาวาระ
นี้ไว้ในหนังสื อเชิญประชุมที่ได้จดั ส่งให้กบั ผูถ้ ือหุน้ แล้ว
โดยในส่ วนของเหตุผลประกอบการพิจารณาในวาระนี้ ขอเชิญ นางสาวสาริ สาฯ ผูช้ ่วยเลขานุการบริ ษทั ฯ
เป็ นผูช้ ้ ีแจงรายละเอียดต่อที่ประชุมผูถ้ ือหุน้
นางสาวสาริ สาฯ ได้แจ้งต่อที่ประชุมผูถ้ ือหุ ้นว่า เพื่อเป็ นการเสริ มความแข็งแกร่ งทางการเงินให้กบั บริ ษทั ฯ
สาหรับรองรับการดาเนิ นธุ รกิ จ ในการเพิ่มสภาพคล่อง และ/หรื อใช้ชาระคืนหนี้ และ/หรื อใช้เป็ นเงิ นลงทุนในการขยาย
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ธุรกิิจ บริ ษทั ฯ จึึงขอเสนอต่่อทีี่ประชุมผูถ้ ือหุน้ เพืื่อพิจารณาอนุมตั ิแนวทางการออกและเสนอขายหุน้ กูข้ องบริ ษทั ฯ ใในวงเงิน
ไม่เกิน 500.00 ล้านบาท โดยมีรายละเอียดการออกและเสนอขายเบื้องต้น ดังนี้
วัตถุประสงค์

:

ประเภทของหลักทรัพย์ :

วงเงิน

:

อัตราดอกเบี้ย
อายุของหุน้ กู้
การเสนอขาย

:
:
:

การไถ่ถอนก่อนกาหนด :
เงื่อนไขอื่น ๆ
:
เงื่อนไขอื่น ๆ (ต่อ)
:

เพื่อใช้เพิม่ สภาพคล่อง และ/หรื อใช้ชาระคืนหนี้ และ/หรื อใช้เป็ นเงินลงทุนในการขยาย
ธุรกิจ
หุน้ กูท้ ุกประเภท/ทุกชนิด ซึ่งอาจเป็ นหุน้ กูด้ อ้ ยสิ ทธิหรื อไม่ดอ้ ยสิ ทธิชนิดทยอยคืนเงิน
ต้น หรื อคืนเงินต้นครั้งดียวเมื่อครบกาหนดไถ่ถอน มีประกันหรื อไม่มีประกัน มีหรื อไม่
มีผแู ้ ทนผูถ้ ือหุน้ กู้ ทั้งนี้ ขึ้นอยูก่ บั ความเหมาะสมของสภาวะตลาดในขณะออกและเสนอ
ขายหุน้ กูน้ ้ นั ๆ
มูลค่ารวมของหุ ้นกูท้ ่ียงั ไม่ไถ่ถอน ณ ขณะใดขณะหนึ่ ง กาหนดไว้ไม่เกิน 500.00
ล้านบาท (ห้าร้อยล้านบาทถ้วน) หรื อในสกุลเงิ นอื่นในอัตราที่เทียบเท่า
ขึ้นอยูก่ บั สภาวะตลาดในขณะที่ออกและเสนอขายหุน้ กูน้ ้ นั ๆ
สาหรับหุน้ กูร้ ะยะสั้นไม่เกิน 270 วัน และสาหรับหุน้ กูร้ ะยะยาวไม่เกิน 10 ปี
เสนอขายภายในประเทศต่อประชาชนทัว่ ไป และ/หรื อเสนอขายในกรณี จากัด และ/หรื อ
เสนอขายให้แก่ผลู ้ งทุนประเภทสถาบัน และ/หรื อผูล้ งทุนรายใหญ่ท้ งั หมด หรื อบางส่วน
ซึ่งอาจแบ่งเป็ นการเสนอขายในครั้งเดียว หรื อหลายครั้งก็ได้ ทั้งนี้ให้เป็ นไปตามระเบียบ
ของสานักงานคณะกรรมการกากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (กลต.)
ขึ้นอยูก่ บั เงื่อนไขของหุน้ กูท้ ี่ออกในแต่ละครั้ง
ข้อจากัดและเงื่อนไขอื่น ๆ ของหุน้ กู้ อาทิ ประเภทหรื อชนิดของหุน้ กูท้ ี่จะออกในแต่ละ
ครั้ง มูลค่าที่ตราไว้ ราคาเสนอขายต่อหน่วย อัตราดอกเบี้ย การแต่งตั้งผูแ้ ทนผูถ้ ือหุน้ กู้
วิธีการออกและเสนอขาย วิธีการจัดสรร รายละเอียดการเสนอขาย การไถ่ถอนก่อน
กาหนด และการจดทะเบียนในตลาดรองใดๆ (ถ้ามี) ให้อยูใ่ นอานาจของกรรมการ
ผูจ้ ดั การและมอบอานาจให้แก่
กรรมการผูจ้ ดั การในการกาหนดหรื อเปลี่ยนแปลง
เงื่อนไข และรายละเอียดต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการออกและเสนอขายหุน้ กูแ้ ต่ละประเภท
/ แต่ละชนิดในแต่ละครั้ง รวมทั้งให้มีอานาจในการดาเนินการใด ๆ อันจาเป็ น และ
เกี่ยวเนื่องกับการออกและเสนอขายหุน้ กูน้ ้ นั ๆ ให้สาเร็จและเป็ นไปตามที่กฎหมาย
กาหนด ซึ่งรวมถึงมีอานาจในการแต่งตั้งผูจ้ ดั จาหน่ายและรับประกันการจัดจาหน่าย การ
เข้าทาและลงนามในสัญญา Underwriting Agreement หรื อสัญญา Placement
Agreement และ/หรื อสัญญาอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง การจัดทาและยืน่ คาขอและเอกสารต่าง ๆ
กับสานักงานคณะกรรมการกากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (กลต.) หน่วยงาน
ราชการที่เกี่ยวข้อง และ/หรื อบุคคลอื่นใดที่เกี่ยวข้อง เป็ นต้น และให้นาเรื่ องดังกล่าว
เสนอต่อที่ประชุมสามัญผูถ้ ือหุน้ ประจาปี 2559 เพื่อพิจารณาอนุมตั ิต่อไป

ดังนั้นจึงขอเสนอต่อที่ประชุมเพื่อพิจารณาอนุมตั ิตามรายละเอียดทั้งหมดที่ได้นาเสนอมา
นายนราฯ อาสาพิทักษ์ สิทธิ ผ้ ูถือหุ้ น ได้ สอบถามต่ อคณะกรรมการบริ ษัทฯ ว่ า หุ้ นกู้ของบริ ษัทฯ มีเครดิตเร
ตติง้ อยู่ที่เท่ าไหร่
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ทางท่ านประธานฯ ได้ มอบหมายให้ ผ้ ูที่เกี่ยวข้ องตอบคาถามและให้ ข้อมูลต่ อผู้ถือหุ้ น โดยนางสาวสาริ สาฯ
ในฐานะผู้ช่วยเลขานุการบริ ษัท ได้ กล่ าวต่ อที่ประชุมผู้ถือหุ้ นว่ า ทางบริ ษัทฯ อาจจะพิจารณาการออกและเสนอขายหุ้ นกู้
ระยะสั้ น ที่ ไม่ ได้ เป็ นการเสนอขายต่ อประชาชนทั่ วไป ซึ่ งกรณี นีไ้ ม่ จาเป็ นต้ องมีการจั ดอันดับความน่ าเชื่ อถื อ (Credit
Rating)
ซึ่งประธานฯ ได้สอบถามว่ามีผถู ้ ือหุ ้นท่านใดมีคาถาม หรื อข้อคิดเห็นใด ๆ เกี่ยวกับวาระนี้ หรื อไม่ และเมื่อ
ไม่มีผถู ้ ือหุน้ ต้องการสอบถามหรื อให้ความเห็นใด ๆ จึงขอให้ผถู ้ ือหุน้ ลงมติในวาระนี้
วาระนี้ ตอ้ งผ่านมติอนุ มตั ิดว้ ยคะแนนเสี ยงไม่นอ้ ยกว่าสามในสี่ ของจานวนเสี ยงทั้งหมดของผูถ้ ือหุ ้นที่ มา
ประชุมและมีสิทธิออกเสี ยง
มติทปี่ ระชุม
ที่ประชุมมีมติอนุมตั ิการออกและเสนอขายหุ ้นกูใ้ นวงเงินไม่เกิน 500.00 ล้านบาท ด้วยคะแนนเสี ยงไม่
น้อยกว่าสามในสี่ ของจานวนเสี ยงทั้งหมดของผูถ้ ือหุน้ ที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสี ยง ดังนี้
ร้อยละของจานวนหุน้
ที่มาประชุมและมีสิทธิ
มติที่ลง
ออกเสี ยงลงคะแนน
1. เห็นด้วย
432,589,701
100.00
2. ไม่เห็นด้วย
0
0.00
3. งดออกเสี ยง
0
0.00
หมายเหตุ : ในวาระนี้ มีผถู ้ ือหุน้ เข้าร่ วมประชุมเพิ่มขึ้นจากเมื่อตอนเริ่ มเปิ ดประชุมจานวน 17,401 หุน้
จานวนเสี ยงที่ลงมติ
(1 หุน้ =1 เสี ยง)

วาระที่ 10

เรื่ องอื่น ๆ (ถ้ ามี)
- ไม่มี -

ภายหลังจากวาระนี้ ประธานฯ ได้สอบถามต่อที่ประชุมว่า มีผถู ้ ือหุน้ ท่านใดมีคาถามเพิ่มเติมหรื อไม่ ซึ่ งในที่
ประชุมได้มีคาถามจากผูถ้ ือหุน้ ดังนี้
นายนราฯ อาสาพิทักษ์ สิทธิ ผ้ ูถือหุ้ น กล่ าวแสดงความยินดีต่อวาระการประชุมที่ได้ ผ่านไปทุกวาระ และได้
สอบถามเกี่ยวกับคู่แข่ งการดาเนินธุรกิจ อาทิ ประเทศจีน และในประเด็นที่ทางบริ ษัทฯ ได้ ขยายฐานลูกค้ าใหม่ เพิ่มเติมได้ ใน
ประเทศญีป่ ุ่ น ไม่ ทราบว่ า เราได้ พิจารณาการขยายฐานลูกค้ าไปยังประเทศแถบยุโรปอย่ างไรบ้ าง
กรรมการผู้จัดการ ได้ ตอบคาถามและให้ ข้อมูลต่ อผู้ถือหุ้นดังนี ้
 ปั จ จุ บั น อุ ต สาหกรรมเฟอร์ นิ เ จอร์ การแข่ ง ขั น ไม่ รุ น แรงเมื่ อ สมั ย 10 ปี ที่ แ ล้ ว สมั ย ก่ อ นจี น
ค่ าแรงงานถือเป็ นความได้ เปรี ยบที่ สาคั ญ แต่ ปัจจุ บันค่ าแรงงานขั้นตา่ ต่ อเดื อนอยู่ที่ 15,000 –
20,000 บาท ซึ่ งสูงกว่ าประเทศไทย อาทิ ในแถบกวางโจว เซี่ ยงไฮ้ วันนีจ้ ีนไม่ ใช่ ค่ ูแข่ งทางการค้ า
ของไทย แต่ จะต้ องพิจารณาหาคู่ค้าจากจี น การนาเข้ าสิ นค้ าบางอย่ างจากจีนที่จะช่ วยสร้ างความ
ได้ เปรี ยบทางการค้ าให้ เพิ่มขึน้ จากเดิ ม และในอนาคตจีนอาจจะย้ ายฐานการผลิตมาไทยได้ หาก
อนาคตค่ าแรงงานมีการปรั บตัวเพิ่มขึน้
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 ตลาดในญีป่ ุ่ น เราค้ าขายมาเกือบ 20 ปี ปั จจุบันลูกค้ าญีป่ ุ่ นของเรามีแผนขยายสาขาร้ านเฟอร์ นิ เจอร์ ไป
ต่ างประเทศเพิ่ มขึ ้นจากเดิ ม ดังนั้ นหากญี่ปุ่นขยายไปต่ างประเทศ ก็ส่งผลดีต่ อธุ รกิ จของเราด้ วย
เช่ นกัน สาหรั บตลาดยุโรป ปั จจุบันยากที่อุตสาหกรรมเฟอร์ นิเจอร์ จากไทยจะได้ รับการนาเข้ าเหมือน
แต่ ก่อน เราเคยเค้ าขายกับอิ ตาลีแต่ วันนีย้ โุ รปในเชิ งเศรษฐกิ จถือว่ าฟื ้ นตัวได้ ยาก โดยเฉพาะอย่ างยิ่ง
ประเทศแถบยุโรปตะวันออกที่มีอัตราค่ าแรงงานพอ ๆ กับประเทศไทย ค่ าแรงบางประเทศน้ อยกว่ า
ไทย ดังนั้นโอกาสในการขยายธุรกิจในแถบยุโรปของไทยปั จจุบันเป็ นไปได้ น้อย
 ตลาดอเมริ กา สาหรั บอุตสาหกรรมเฟอร์ นิ เจอร์ สมัยก่ อนเป็ นการค้ าขายกับเราไปถึงลูกค้ าผ่ าน
Importer wholesaler แต่ ปัจจุบันจะเป็ นการซื ้อขายโดยตรงถึงโรงงานผู้ผลิต ตัวเลขยังเติบโตได้
 กลุ่ม AEC เราเริ่ มขยาย และหาคู่ค้าที่ เป็ นเรื่ องเป็ นราวมากขึน้ ต้ องเน้ นใช้ กลยุทธ์ การเป็ นคู่ค้าใน
การทาธุรกิจร่ วมกัน และสิ นค้ า Made in Thailand ในแถบประเทศ AEC ยังเป็ นที่ยอมรั บ
ภายหลังการตอบคาถามดังกล่าว ในที่ประชุมไม่มีผูถ้ ือหุ ้นมีขอ้ สงสัยหรื อข้อเสนอแนะเพิ่มเติม ประธานฯ
ได้กล่าวขอบคุณต่อผูถ้ ือหุน้ ทุกท่าน และกล่าวปิ ดประชุมในเวลา 15.50 น.

นางสาวสาริ สา ทองกิตติกลุ
ผูช้ ่วยเลขานุการบริ ษทั
ผูบ้ นั ทึกการประชุม
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สิ่งทีส่ ่ งมำด้ วยลำดับที่ 2
ประกอบกำรพิจำรณำระเบียบวำระที่ 2 และ 3

รายงานประจาปี 2559
พร้ อมงบการเงิน สาหรับปี สิ้นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม 2559
(ในรู ปแบบ CD ROM)
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สิ่งทีส่ ่ งมำด้ วยลำดับที่ 3
ประกอบกำรพิจำรณำระเบียบวำระที่ 4
บริ ษทั มีนโยบายการจ่ายเงินปันผลในอัตราไม่นอ้ ยกว่าร้อยละ 40 ของกาไรสุทธิหลังหักภาษีเงินได้นิติบุคคลและเงิน
สารองตามกฎหมายตามที่ได้กาหนดไว้ในข้อบังคับของบริ ษทั ทั้งนี้ การจ่ายเงินปั นผลดังกล่าวอาจมีการเปลี่ยนแปลง โดย
ขึ้ นอยู่กับผลการดาเนิ นงาน ฐานะทางการเงิ นของบริ ษทั สภาพคล่อ ง แผนการลงทุ น รวมถึ งปั จจัยที่ เกี่ ยวข้องในการ
บริ หารงาน ความจาเป็ น และความเหมาะสมอื่น ๆ ในอนาคต
ตามพระราชบัญญัติบริ ษทั มหาชนจากัด มาตรา 116 นั้น บริ ษทั มหาชนจากัดต้องจัดสรรกาไรสุทธิประจาปี ส่วนหนึ่ง
ไว้เป็ นทุนสารอง ไม่นอ้ ยกว่าร้อยละห้าของกาไรสุทธิประจาปี หักด้วยยอดเงินขาดทุนสะสมยกมา (ถ้ามี) จนกว่า ทุนสารอง
นี้ จะมีจานวนไม่นอ้ ยกว่าร้อยละสิ บของทุนจดทะเบี ยน เว้นแต่บริ ษทั จะมีขอ้ บังคับหรื อกฎหมายอื่นกาหนดให้ตอ้ งมีทุน
สารองมากกว่านั้น
เนื่องจาก ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 บริ ษทั ได้ดาเนินการจัดสรรเงินสารองตามกฎหมาย โดยเป็ นไปตามเงื่อนไขว่า
ทุนสารองมีจานวนไม่นอ้ ยกว่าร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียน ครบถ้วนเป็ นที่เรี ยบร้อยแล้ว ดังนั้นในวาระนี้ จึงจะขอเสนอ
ต่อที่ประชุมผูถ้ ือหุน้ เพื่อพิจารณาอนุมตั ิการจ่ายเงินปั นผลจากกาไรสาหรับผลการดาเนินงานประจาปี 2559 ดังนี้
 จ่ายเงินปั นผลจากส่วนที่ได้รับการส่งเสริ มการลงทุน (BOI) ในอัตราหุน้ ละ 0.0154 บาท
 จ่ายเงินปั นผลจากส่ วนที่ไม่ได้รับการส่ งเสริ มการลงทุน (NON-BOI) ในอัตราหุ ้นละ 0.0381 บาท ซึ่ ง
เป็ นส่วนที่กิจการต้องเสี ยภาษีเงินได้นิติบุคคลในอัตราร้อยละ 20 ของกาไรสุทธิ
รวมเป็ นการจ่ายเงินปั นผลในอัตราหุ ้นละ 0.0535 บาท รวมเป็ นเงินทั้งสิ้ น 30,432,193.68 บาท (สามสิ บล้านสี่ แสนสาม
หมื่นสองพันหนึ่ งร้อยเก้าสิ บสามบาทหกสิ บแปดสตางค์) โดยมีกาหนดรายชื่อผูถ้ ือหุ ้นที่มีสิทธิ ได้รับเงินปั นผล (Record
Date) ในวันที่ 11 พฤษภาคม 2560 และให้รวบรวมรายชื่อผูถ้ ือหุ ้นตามมาตรา 225 ของพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และ
ตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 โดยวิธีปิดสมุดทะเบี ยนในวันที่ 12 พฤษภาคม 2560 ทั้งนี้ การจ่ายเงิ นปั นผลจะดาเนิ นการ
ภายในวันที่ 26 พฤษภาคม 2560
ข้อมูลเปรี ยบเทียบรายละเอียดการจ่ายเงินปั นผล ระหว่างปี 2558 และ ปี 2559
รายละเอียดการจ่ ายเงินปันผล
ปี 2558
ปี 2559
กาไรสุทธิของงบการเงินเฉพาะกิจการ (ล้านบาท)
80.59
55.36
จัดสรรเงินสารอง 5% ตามกฎหมาย (ล้านบาท)
2.90
-ไม่มีจานวนหุน้ (ล้านหุน้ )
550.19
568.83
เงินปันผลทั้งสิ้นต่อหุน้ (บาทต่อหุน้ )
0.0586
0.0535
รวมเป็ นเงินปั นผลจ่ายทั้งสิ้นประมาณ (ล้านบาท)
32.24
30.43
สัดส่ วนการจ่ายเงินปั นผลเทียบกับกาไรสุทธิหลังหักสารอง (%)*
41.50%
54.97%
หมายเหตุ : บริษัทมีอตั ราการจ่ ายเงินปันผลเป็ นไปตามนโยบายการจ่ ายเงินปันผลทั้งของปี 2558 และ ปี 2559
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สิ่งทีส่ ่ งมำด้ วยลำดับที่ 4
ประกอบกำรพิจำรณำระเบียบวำระที่ 5
ประวัตกิ รรมการทีเ่ สนอให้ ดารงตาแหน่ ง
1. พลเอกเทอดศักดิ์ มารมย์
ประเภทกรรมการที่เสนอแต่งตั้ง
: ประธานกรรมการ / กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ

อายุ
สัญชาติ
ตาแหน่ งในบริษัท
คุณวุฒกิ ารศึกษาสู งสุ ด

การอบรมบทบาทหน้ าทีก่ รรมการ
ประวัตกิ ารทางาน

ความเชี่ยวชาญ

81 ปี
ไทย
ประธานกรรมการ กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ
- วิทยาศาสตร์ดุษฎีบณ
ั ฑิต (กิตติมศักดิ์)
สาขานวัตกรรมเทคโนโลยีดา้ นการศึกษา
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร
- วิทยาศาสตร์บณ
ั ฑิต (ทบ.)
โรงเรี ยนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า (จปร.).
- โรงเรี ยนเสนาธิการทหารบก
- วิทยาลัยการทัพบก
- หลักสูตรกฎหมายสาหรับผูบ้ งั คับบัญชาชั้นสูง
กระทรวงกลาโหม
วิทยาลัยป้ องกันราชอาณาจักร
Director Accreditation Program (DAP) รุ่ นที่ 10/2004
- สมาคมส่งเสริ มสถาบันกรรมการบริ ษทั ไทย (IOD)
2557 – ปั จจุบัน
ประธานกรรมการบริ ษัท / กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ
บริ ษทั อีสต์โคสท์เฟอร์นิเทค จากัด (มหาชน)
2529 – ปั จจุบัน
นายทหารพิเศษประจากรมทหารราบที่ 21 รั กษาพระองค์
2535 – ปั จจุบัน
ประธานด้ านการศึกษา มูลนิธิไตรแก้ ว โรงเรี ยนธรรมวาที
2540 – ปั จจุบัน
ราชองครั กษ์ พิเศษ
2547 – ปั จจุบัน
นายกสมาคมทหารผ่ านศึกเวียดนามในพระบรมราชูปถัมภ์
2556 – ปั จจุบัน
ประธานมูลนิธิไลออนส์ ประเทศไทย
ด้ านการบริ หารจัดการ
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การดารงตาแหน่ งในกิจการอื่นทีเ่ ป็ น
บริษัทจดทะเบียน
การดารงตาแหน่ งในกิจการอื่นทีไ่ ม่ ใช่
บริษัทจดทะเบียน

2547 – ปั จจุบัน

การดารงตาแหน่ งในกิจการอื่นทีอ่ าจทา
ให้ เกิดความขัดแย้ งทางผลประโยชน์
หรื อแข่ งขันทางธุรกิจกับบริษัท
สัดส่ วนการถือหุ้นในบริษัท (ร้ อยละ)
ความสัมพันธ์ ทางครอบครัวระหว่ าง
ผู้บริหาร
จานวนปี ทีเ่ คยดารงตาแหน่ งกรรมการ
การเข้ าร่ วมประชุมในรอบปี ทีผ่ ่านมา

- ไม่มี-

2529 – ปั จจุบัน
2535 - ปั จจุบัน

ประธานกรรมการบริ ษัท
บริ ษทั ทีกรุ งไทยอุตสาหกรรม จากัด (มหาชน)
ประธานที่ปรึ กษาและกรรมการ
บริ ษทั อี.เทค. จากัด
ประธานที่ปรึ กษา
บริ ษทั ดาต้ าโปรดักส์ ทอปปิ ้ งฟอร์ ม จากัด

-ไม่มี- (รวมคู่สมรสและบุตรที่ยงั ไม่บรรลุนิติภาวะ)
-ไม่มี4 ปี 7 เดือน นับจนถึงวันประชุมสามัญผูถ้ ือหุน้ ประจาปี 2560
คณะกรรมการบริ ษทั สัดส่วนร้อยละ 100.00 (9 ครั้ง)
คณะกรรมการตรวจสอบ สัดส่วนร้อยละ 100.00 (4 ครั้ง)
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ประวัตกิ รรมการทีเ่ สนอให้ ดารงตาแหน่ ง
2. นายวัลลภ สุขสวัสดิ์
ประเภทกรรมการที่เสนอแต่งตั้ง
: กรรมการบริ ษทั / กรรมการผูม้ ีอานาจลงนาม / ประธานกรรมการบริ หาร

อายุ
สัญชาติ
ตาแหน่ งในบริษัท
การศึกษา
การอบรมบทบาทหน้ าทีก่ รรมการ
ประวัตกิ ารทางาน

ความเชี่ยวชาญ
การดารงตาแหน่ งในกิจการอื่นทีเ่ ป็ น
บริษัทจดทะเบียน
การดารงตาแหน่ งในกิจการอื่นทีไ่ ม่ ใช่
บริษัทจดทะเบียน
การดารงตาแหน่ งในกิจการอื่นทีอ่ าจทา
ให้ เกิดความขัดแย้ งทางผลประโยชน์
หรื อแข่ งขันทางธุรกิจกับบริษัท
สัดส่ วนการถือหุ้นในบริษัท (ร้ อยละ)
ความสัมพันธ์ ทางครอบครัวระหว่ าง
ผู้บริหาร

73 ปี
ไทย
กรรมการบริ ษทั
ชั้นประถมศึกษาปี ที่ 4
โรงเรี ยนวัดห้วยสาริ กา
Director Accreditation Program (DAP) รุ่ นที่ 96/2012 สมาคมส่ งเสริ มสถาบัน
กรรมการบริ ษทั ไทย (IOD)
2542 – ปั จจุบัน กรรมการบริ ษัท
ประธานกรรมการบริ หาร
บริ ษัท อีสต์ โคสท์ เฟอร์ นิเทค จากัด (มหาชน)
2560 – ปั จจุบัน กรรมการ
บริ ษัท อีซีเอฟ โฮลดิง้ ส์ จากัด
บริ ษัท อีซีเอฟ เพาเวอร์ จากัด
การดาเนินธุรกิจการเป็ นผู้ผลิตและจาหน่ ายเฟอร์ นิเจอร์
- ไม่มี - ไม่มี - ไม่มี

14.0697% / 16.5294% (รวมคู่สมรส)
คู่สมรสของนางวราภรณ์ สุขสวัสดิ์ และเป็ นบิดาของนายชาลี สุขสวัสดิ์
นายอารักษ์ สุขสวัสดิ์ และนางสาวทิพวรรณ สุขสวัสดิ์ ซึ่งปั จจุบนั ทั้ง 4 ท่าน
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จานวนปี ทีเ่ คยดารงตาแหน่ งกรรมการ
การเข้ าร่ วมประชุมในรอบปี ทีผ่ ่านมา

ตามทีี่กล่าวมา ดารงตาแหน่งเป็็ นกรรมการบริ ษทั
17 ปี 6 เดือน นับจนถึงวันประชุมสามัญผูถ้ ือหุน้ ประจาปี 2560
คณะกรรมการบริ ษทั สัดส่วนร้อยละ 89 (จานวน 8 ครั้งจากทั้งหมด 9 ครั้ง)
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ประวัตกิ รรมการทีเ่ สนอให้ ดารงตาแหน่ ง
3. นางสาวทิพวรรณ สุขสวัสดิ์
ประเภทกรรมการที่เสนอแต่งตั้ง
: กรรมการบริ ษทั / กรรมการผูม้ ีอานาจลงนาม / กรรมการบริ หาร /
รองกรรมการผูจ้ ดั การ

อายุ
สัญชาติ
ตาแหน่ งในบริษัท
การศึกษา
การอบรมบทบาทหน้ าทีก่ รรมการ
ประวัตกิ ารทางาน

43 ปี
ไทย
กรรมการบริ ษทั / กรรมการบริ หาร / รองกรรมการผูจ้ ดั การ
ปริ ญญาตรี
บัญชีบณ
ั ฑิต มหาวิทยาลัยกรุ งเทพ
Director Accreditation Program (DAP) รุ่ นที่ 94/2012 สมาคมส่ งเสริ มสถาบัน
กรรมการบริ ษทั ไทย (IOD)
2542 – ปั จจุบัน กรรมการบริ ษัท
กรรมการบริ หาร
รองกรรมการผู้จัดการ
เลขานุการบริ ษัท
บริ ษัท อีสต์ โคสท์ เฟอร์ นิเทค จากัด (มหาชน)
2560 – ปั จจุบัน กรรมการ
บริ ษัท อีซีเอฟ โฮลดิง้ ส์ จากัด
บริ ษัท อีซีเอฟ เพาเวอร์ จากัด
ด้ านการบริ หาร และด้ านบัญชีการเงิน
- ไม่มี -

ความเชี่ยวชาญ
การดารงตาแหน่ งในกิจการอื่นทีเ่ ป็ น
บริษัทจดทะเบียน
การดารงตาแหน่ งในกิจการอื่นทีไ่ ม่ ใช่ - ไม่มี บริษัทจดทะเบียน
การดารงตาแหน่ งในกิจการอื่นทีอ่ าจทา - ไม่มี
ให้ เกิดความขัดแย้ งทางผลประโยชน์
หรื อแข่ งขันทางธุรกิจกับบริษัท
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สัดส่ วนการถืือหุ้นในบริษัท (ร้ อยละ)
ความสัมพันธ์ ทางครอบครัวระหว่ าง
ผู้บริหาร
จานวนปี ทีเ่ คยดารงตาแหน่ งกรรมการ
การเข้ าร่ วมประชุมในรอบปี ทีผ่ ่านมา

14.0624% / 14.0628% (รวมคู่สมรสและบุตรทีี่ยงั ไไม่บรรลุนิติภาวะ)
บุตรของนายวัลลภ สุขสวัสดิ์ กับนางวราภรณ์ สุขสวัสดิ์
และน้องสาวของนายชาลี สุขสวัสดิ์ กับ นายอารักษ์ สุขสวัสดิ์ ซึ่งปั จจุบนั ทั้ง 4 ท่าน
ตามที่กล่าวมา ดารงตาแหน่งเป็ นกรรมการบริ ษทั
17 ปี 6 เดือน นับจนถึงวันประชุมสามัญผูถ้ ือหุน้ ประจาปี 2560
คณะกรรมการบริ ษทั สัดส่วนร้อยละ 100.00 (9 ครั้ง)
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สิ่งทีส่ ่ งมำด้ วยลำดับที่ 5
ประกอบกำรพิจำรณำระเบียบวำระที่ 6
ประวัตกิ รรมการทีเ่ สนอให้ แต่ งตั้งเพิม่ เติม
ดร.เอกริ นทร์ วาสนาส่ง
ประเภทกรรมการที่เสนอแต่งตั้ง
: กรรมการอิสระ / กรรมการบริ ษทั

อายุ
สัญชาติ
ตาแหน่ งในบริษัท
การศึกษา

การอบรมบทบาทหน้ าทีก่ รรมการ

ประวัตกิ ารทางาน

ความเชี่ยวชาญ

44 ปี
ไทย
กรรมการบริ ษทั / กรรมการอิสระ
- ปริ ญญาเอก
(Ph.D. Electrical Engineering)
มหาวิทยาลัยนิวเซาท์เวลส์ ประเทศออสเตรเลีย
- ปริ ญญาโท
วศ.ม.วิศวกรรมไฟฟ้า
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
- ปริ ญญาตรี
วศ.บ.วิศวกรรมไฟฟ้ากาลัง – เกียรตินิยม
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานคร
กาหนดเข้ารับการอบรมในหลักสู ตร Director Accreditation Program (DAP)
สมาคมส่ งเสริ มสถาบันกรรมการบริ ษทั ไทย (IOD) รุ่ นที่ 139/2017 ในวันที่ 17
กรกฎาคม 2560 นี้
ปั จจุบัน
ผู้จัดการโครงการโรงไฟฟ้า SPP 115 MW
บริ ษัท นวนครการไฟฟ้า จากัด
ปั จจุบัน
อนุกรรมการ
คณะอนุกรรมการประชาสัมพันธ์ สภาวิศวกร
ปั จจุบัน
อาจารย์ พิเศษ สาขาวิศวกรรม
วิทยาลัยวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยรั งสิ ต
ด้ านวิศวกรรมไฟฟ้า และพลังงาน
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การดารงตาแหน่ งในกิจการอื่นทีเ่ ป็ น
บริษัทจดทะเบียน
การดารงตาแหน่ งในกิจการอื่นทีไ่ ม่ ใช่
บริษัทจดทะเบียน
การดารงตาแหน่ งในกิจการอื่นทีอ่ าจทา
ให้ เกิดความขัดแย้ งทางผลประโยชน์
ต่ อบริษัท
สัดส่ วนการถือหุ้นในบริษัท (ร้ อยละ)
ความสัมพันธ์ ทางครอบครัวระหว่ าง
ผู้บริหาร

- ไไม่มี - ไม่มี - ไม่มี -

0.0054
-ไม่มี-
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สิ่งทีส่ ่ งมำด้ วยลำดับที่ 5 (ต่ อ)
ประกอบกำรพิจำรณำระเบียบวำระที่ 5 และ 6 (ต่ อ)
คานิยามกรรมการอิสระของบริษทั
(ทีม่ คี วามเข้ มกว่ าข้ อกาหนดขั้นตา่ ของสานักงาน กลต. และตลาดหลักทรัพย์ )
o ถือหุ ้นไม่เกินร้อยละ 0.5 ของจานวนหุ ้นที่มีสิทธิ ออกเสี ยงทั้งหมดของบริ ษทั บริ ษทั ใหญ่ บริ ษทั ย่อย บริ ษทั ร่ วม
ผูถ้ ือหุ ้นรายใหญ่ หรื อผูม้ ีอานาจควบคุมของบริ ษทั ทั้งนี้ ให้นบั รวมการถือหุ ้นของผูท้ ี่เกี่ยวข้องของกรรมการ
อิสระรายนั้น ๆ ด้วย
o ไม่เป็ นหรื อเคยเป็ นกรรมการที่ มีส่วนร่ วมบริ หารงาน ลูกจ้าง พนักงาน ที่ ปรึ กษาที่ ได้เงิ นเดื อนประจา หรื อผูม้ ี
อานาจควบคุมของบริ ษทั บริ ษทั ใหญ่ บริ ษทั ย่อย บริ ษทั ร่ วม บริ ษทั ย่อยลาดับเดียวกัน ผูถ้ ือหุน้ รายใหญ่ หรื อของผูม้ ีอานาจ
ควบคุมของบริ ษทั เว้นแต่จะได้พน้ จากการมีลกั ษณะดังกล่าวมาแล้วไม่นอ้ ยกว่า 2 ปี ก่อนวันที่ยนื่ คาขออนุญาตต่อ
สานักงาน ทั้งนี้ ลักษณะต้องห้ามดังกล่าว ไม่รวมถึงกรณี ที่กรรมการอิสระเคยเป็ นข้าราชการ หรื อที่ปรึ กษาของ
ส่วนราชการซึ่งเป็ นผูถ้ ือหุน้ รายใหญ่ หรื อผูม้ ีอานาจควบคุมของบริ ษทั
o ไม่เป็ นบุคคลที่มีความสัมพันธ์ทางสายโลหิ ต หรื อโดยการจดทะเบียนตามกฎหมายในลักษณะที่เป็ น บิดา มารดา
คู่สมรส พี่นอ้ ง และบุตร รวมทั้งคู่สมรสของบุตร ของผูบ้ ริ หาร ผูถ้ ือหุน้ รายใหญ่ ผูม้ ีอานาจควบคุม หรื อบุคคลที่
จะได้รับการเสนอให้เป็ นผูบ้ ริ หารหรื อผูม้ ีอานาจควบคุมของบริ ษทั หรื อบริ ษทั ย่อย
o ไม่มี หรื อเคยมีความสัมพันธ์ทางธุ รกิ จกับบริ ษทั บริ ษทั ใหญ่ บริ ษทั ย่อย บริ ษทั ร่ วม ผูถ้ ือหุ ้นรายใหญ่ หรื อผูม้ ีอานาจ
ควบคุมของบริ ษทั ในลักษณะที่อาจเป็ นการขัดขวางการใช้วจิ ารณญาณอย่างอิสระของตน รวมทั้งไม่เป็ น หรื อเคย
เป็ นผูถ้ ื อหุ ้นที่ มีนัย หรื อผูม้ ี อานาจควบคุ มของผูท้ ี่ มีความสัมพันธ์ทางธุ รกิ จกับบริ ษทั บริ ษทั ใหญ่ บริ ษทั ย่อย
บริ ษทั ร่ วม ผูถ้ ือหุ ้นรายใหญ่ หรื อผูม้ ีอานาจควบคุมของบริ ษทั เว้นแต่จะได้พน้ จากการมีลกั ษณะดังกล่าวมาแล้ว
ไม่นอ้ ยกว่า 2 ปี ก่อนวันที่ยนื่ คาขออนุญาตต่อสานักงาน
ความสัมพันธ์ทางธุรกิจตามวรรคหนึ่ ง รวมถึงการทารายการทางการค้าที่กระทา เป็ นปกติเพื่อประกอบ
กิ จ การ การเช่ า หรื อ ให้เ ช่ า อสัง หาริ ม ทรั พ ย์ รายการเกี่ ย วกับ สิ นทรั พย์ห รื อ บริ ก าร หรื อ การให้ห รื อรั บ ความ
ช่ ว ยเหลื อทางการเงิ น ด้ว ยการรั บหรื อ ให้กู้ยืม ค้ าประกัน การให้สิน ทรั พย์ เป็ นหลัก ประกัน หนี้ สิ น รวมถึ ง
พฤติการณ์อื่นทานองเดียวกัน ซึ่งเป็ นผลให้บริ ษทั หรื อคู่สญ
ั ญามีภาระหนี้ ที่ตอ้ งชาระต่ออีกฝ่ ายหนึ่ ง ตั้งแต่ร้อยละ
3 ของสิ นทรัพย์ที่มีตวั ตนสุ ทธิ ของบริ ษทั หรื อตั้งแต่ 20 ล้านบาทขึ้นไป แล้วแต่จานวนใดจะต่ ากว่า ทั้งนี้ การ
คานวณภาระหนี้ดงั กล่าวให้เป็ นไปตามวิธีการคานวณมูลค่าของรายการที่เกี่ยวโยงกันตามประกาศคณะกรรมการ
กากับตลาดทุนว่าด้วยหลักเกณฑ์ในการทารายการที่เกี่ยวโยงกัน โดยอนุโลม แต่ในการพิจารณาภาระหนี้ ดงั กล่าว
ให้นบั รวมภาระหนี้ที่เกิดขึ้นในระหว่าง 1 ปี ก่อนวันที่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบุคคลเดียวกัน
o ไม่เป็ น หรื อเคยเป็ นผูส้ อบบัญชีของบริ ษทั บริ ษทั ใหญ่ บริ ษทั ย่อย บริ ษทั ร่ วม ผูถ้ ือหุ ้นรายใหญ่ หรื อผูม้ ีอานาจ
ควบคุมของบริ ษทั และไม่เป็ นผูถ้ ือหุน้ ที่มีนยั ผูม้ ีอานาจควบคุม หรื อหุน้ ส่วนของสานักงานสอบบัญชี ซึ่ งมีผสู ้ อบ
บัญชีของบริ ษทั บริ ษทั ใหญ่ บริ ษทั ย่อย บริ ษทั ร่ วม ผูถ้ ือหุ ้นรายใหญ่ หรื อผูม้ ีอานาจควบคุมของบริ ษทั สังกัดอยู่
เว้นแต่จะได้พน้ จากการมีลกั ษณะดังกล่าวมาแล้วไม่นอ้ ยกว่า 2 ปี ก่อนวันที่ยนื่ คาขออนุญาตต่อสานักงาน
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o ไม่
ไ เป็็ น หรืื อเคยเป็็ นผูใ้ ห้บ้ ริ การทางวิชาชีพใด ๆ ซึ่ึงรวมถึึงการให้บ้ ริ การเป็็ นที่ปรึึ กษากฎหมายหรืื อ ที่ปรึึ กษาทางการเงิน
ซึ่งได้รับค่าบริ การเกินกว่า 2 ล้านบาทต่อปี จากบริ ษทั บริ ษทั ใหญ่ บริ ษทั ย่อย บริ ษทั ร่ วม ผูถ้ ือหุน้ รายใหญ่ หรื อผูม้ ี
อานาจควบคุมของบริ ษทั และไม่เป็ นผูถ้ ือหุน้ ที่มีนยั ผูม้ ีอานาจควบคุม หรื อหุ ้นส่ วนของผูใ้ ห้บริ การทางวิชาชีพนั้น
เว้นแต่จะได้พน้ จากการมีลกั ษณะดังกล่าวมาแล้วไม่นอ้ ยกว่า 2 ปี ก่อนวันที่ยนื่ คาขออนุญาตต่อสานักงาน
o ไม่เป็ นกรรมการที่ได้รับการแต่งตั้งขึ้นเพื่อเป็ นตัวแทนของกรรมการของบริ ษทั ผูถ้ ือหุ ้นรายใหญ่ หรื อผูถ้ ือหุ้น
ซึ่งเป็ นผูท้ ี่เกี่ยวข้องกับผูถ้ ือหุน้ รายใหญ่
o ไม่ประกอบกิจการที่มีสภาพอย่างเดียวกันและเป็ นการแข่งขันที่มีนยั กับกิจการของบริ ษทั หรื อบริ ษทั ย่อย หรื อไม่เป็ น
หุน้ ส่วนที่มีนยั ในห้างหุน้ ส่วน หรื อเป็ นกรรมการที่มีส่วนร่ วมบริ หารงาน ลูกจ้าง พนักงาน ที่ปรึ กษาที่รับเงินเดือน
ประจา หรื อถือหุ ้นเกิ นร้อยละ 1 ของจานวนหุ ้นที่ มีสิทธิ ออกเสี ยงทั้งหมดของบริ ษทั อื่น ซึ่ งประกอบกิ จการที่ มี
สภาพอย่างเดียวกันและเป็ นการแข่งขันที่มีนยั กับกิจการของบริ ษทั หรื อบริ ษทั ย่อย
o ไม่มีลกั ษณะอื่นใดที่ทาให้ไม่สามารถให้ความเห็นอย่างเป็ นอิสระเกี่ยวกับการดาเนินงานของบริ ษทั
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สิ่งทีส่ ่ งมำด้ วยลำดับที่ 6
ประกอบกำรพิจำรณำระเบียบวำระที่ 7
ค่ าตอบแทนกรรมการ สาหรับปี 2560
ในช่ วงปี 2559 ทางบริ ษทั ได้กาหนดรายละเอียดค่าตอบแทนกรรมการ ดังนี้
1) ค่าตอบแทนรายเดือน :
 ประธานกรรมการ
28,000 บาทต่อเดือน
 กรรมการ
18,000 บาทต่อท่านต่อเดือน
 ประธานกรรมการตรวจสอบ
23,000 บาทต่อเดือน
 กรรมการตรวจสอบ
18,000 บาทต่อท่านต่อเดือน
2) ค่าเบี้ยประชุมสาหรับคณะกรรมการชุดย่อยทุกชุด : จานวน 7,000 บาทต่อท่านต่อครั้ง
ประกอบด้วย
1. คณะกรรมการบริ ษทั
2. คณะกรรมการตรวจสอบ
3. คณะกรรมการพิจารณาความเสี่ ยง
4. คณะกรรมการสรรหา
5. คณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทน
3) ค่าตอบแทนพิเศษหรื อโบนัส : พิจารณาจากผลการดาเนินงาน
ทั้งนี้ ได้กาหนดค่าตอบแทนกรรมการในวงเงินรวมไม่เกิน 4,500,000 บาท
อนึ่ ง ในปี 2559 ได้มี การจ่ ายค่ า ตอบแทนกรรมการให้แ ก่ คณะกรรมการบริ ษ ัท คณะกรรมการตรวจสอบ
คณะกรรมการพิจารณาความเสี่ ยง คณะกรรมการสรรหา และคณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทน รวมเป็ นจานวนเงินทั้งสิ้ น
4,033,000 บาท รายละเอียดการจ่ายค่าตอบแทนกรรมการ ประจาปี 2559 และองค์ประกอบของค่าตอบแทนปรากฎอยูใ่ น
รายงานประจาปี 2559 ส่วนที่ 2 การจัดการและการกากับดูแลกิจการ หัวข้อค่าตอบแทนกรรมการและผูบ้ ริ หาร (สิ่ งที่ส่งมา
ด้วยลาดับที่ 2)
และสาหรั บช่ วงปี 2560 ทางบริ ษทั ขอเสนอต่อ ที่ ประชุ มผูถ้ ื อหุ ้น เพื่อพิจ ารณาอนุ มตั ิ การก าหนดค่า ตอบแทน
กรรมการ สาหรับปี 2560 โดยมี รายละเอียดการจ่ายค่าตอบแทนกรรมการในส่ วน ค่าตอบแทนรายเดื อน ค่าเบี้ ยประชุ ม
ค่าตอบแทนพิเศษหรื อโบนัส ในวงเงินรวมไม่เกิน 4,500,000 บาท ซึ่งเท่ากับปี 2559 ทุกประการ
อย่างไรก็ตามเพื่อให้เกิ ดการตรวจสอบและถ่วงดุลที่ ดี รวมถึ งเพื่อให้เป็ นไปตามหลักธรรมาภิ บาล บริ ษทั ได้
กาหนดนโยบายในการควบคุมการตอบแทนกรรมการและผูบ้ ริ หาร นอกเหนื อจากค่าตอบแทนรายเดื อน ค่าเบี้ยประชุม
โบนัส ที่ได้ระบุไว้ขา้ งต้น และตามอานาจอนุมตั ิที่มี โดยการตอบแทนเพิ่มเติมใด ๆ ที่มีมูลค่ามากกว่า 1,000,000 บาทต่อคน
ต่อปี จะต้องนาเสนอเป็ นวาระการประชุมต่อที่ประชุมคณะกรรมการตรวจสอบเพื่อพิจารณาอนุมตั ิ โดยระบุรายละเอียดและ
ความสมเหตุสมผลของการจ่ายสวัสดิการเพิ่มเติมดังกล่าว
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สิ่งทีส่ ่ งมำด้ วยลำดับที่ 7
ประกอบกำรพิจำรณำระเบียบวำระที่ 8
การแต่ งตั้งผู้สอบบัญชีและกาหนดค่ าสอบบัญชี ประจาปี 2560
จากการประชุมของคณะกรรมการตรวจสอบครั้งที่ 2/2560 เมื่อวันที่ 14 มีนาคม 2560 คณะกรรมการตรวจสอบได้
ประชุมพิจารณาคัดเลือกผูส้ อบบัญชีของบริ ษทั และบริ ษทั ย่อย สาหรับปี 2560 มีสาระสาคัญสรุ ปได้ดงั นี้
จากความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ ที่เสนอต่อคณะกรรมการบริ ษทั สรุ ปว่า บริ ษทั ได้แต่งตั้ง นายพิศิษฐ์
ชีวะเรื องโรจน์ ผูส้ อบบัญชีจาก บริ ษทั เอ็ม อาร์ แอนด์ แอสโซซิ เอท จากัด ให้เป็ นผูต้ รวจสอบบัญชีของบริ ษทั มาตั้งแต่ปี
2558 (คิดเป็ นระยะเวลารวม 2 ปี ) ซึ่ งปี 2559 เป็ นปี ล่าสุ ดที่ ปฏิบตั ิหน้าที่ ของการเป็ นผูต้ รวจสอบบัญชีให้กบั บริ ษทั และ
บริ ษทั ย่อย ในช่วงเวลาดังกล่าว ผูส้ อบบัญชีได้ทาหน้าที่ตามขอบเขตอานาจหน้าที่ และมีขอ้ เสนอแนะต่าง ๆ ให้กบั บริ ษทั
เป็ นอย่างดี มาโดยตลอด และมีการมอบหมายผูส้ อบบัญชี รับอนุ ญาตเข้ามาดาเนิ นการตรวจสอบบัญชี ดังตารางรายชื่ อ
ผูส้ อบบัญชีใน แต่ละปี ดังนี้
รายการ
ชื่ อสานักงาน
ตรวจสอบบัญชี
ผู้สอบบัญชี

ปี 2560
(นาเสนอเพื่อพิจารณา)
บริ ษทั เอ็ม อาร์ แอนด์ แอสโซซิเอท จากัด

ปี 2559
บริ ษทั เอ็ม อาร์ แอนด์ แอสโซซิเอท จากัด

นายอัครเดช เปลี่ยนสกุล
นายพิศิษฐ์ ชีวะเรื องโรจน์
ผูส้ อบบัญชีอนุญาต เลขที่ 5389
ผูส้ อบบัญชีอนุญาต เลขที่ 2803
หรื อนายเมธี รัตนศรี เมธา
ผูส้ อบบัญชีอนุญาต เลขที่ 3425
หรื อนายพิศิษฐ์ ชีวะเรื องโรจน์
ผูส้ อบบัญชีอนุญาต เลขที่ 2803
หรื อผูส้ อบบัญชี ท่านอื่นที่ บริ ษทั เอ็ม อาร์ แอนด์
แอสโซซิเอท จากัด เห็นควรและเหมาะสม

คณะกรรมการตรวจสอบได้ตรวจสอบแล้ว มีความเห็นว่า ผูส้ อบบัญชี ที่ถูกเสนอชื่อนั้น ได้รับความเห็นชอบจาก
สานักงานคณะกรรมการกากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และไม่มีความสัมพันธ์หรื อมีส่วนได้เสี ยระหว่างผูส้ อบบัญชี
กับบริ ษทั / บริ ษทั ย่อย / ผูถ้ ือหุ ้นรายใหญ่ / ผูบ้ ริ หาร รวมถึงผูท้ ี่เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าวแต่อย่างใด รวมทั้งมีความเป็ นอิสระ
ในการปฏิบตั ิหน้าที่โดยปราศจากอิทธิ พลของบุคคลอื่นที่ทาให้เกิดความสงสัยในความเป็ นกลางหรื อความเที่ยงธรรมของ
ผูส้ อบบัญชี
ดังนั้น ในการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ ครั้งที่ 2/2560 จึงมีมติให้เสนอความเห็นต่อคณะกรรมการบริ ษทั
ในการประชุมคณะกรรมการบริ ษทั ครั้งที่ 5/2560 เพื่อแต่งตั้ง นายอัครเดช เปลี่ยนสกุล ผูส้ อบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 5389
47 | ห น้ า ที่

หรื อนายเมธี รัตนศรี เมธา ผูส้ อบบัญชี รับอนุญาตเลขที่ 3425 หรื อนายพิศิษฐ์ ชีวะเรื องโรจน์ ผูส้ อบบัญชี รับอนุญาตเลขที่
2803 โดยให้คนหนึ่งคนใดหรื อผูส้ อบบัญชีท่านอื่นที่ บริ ษทั เอ็ม อาร์ แอนด์ แอสโซซิเอท จากัด เห็นสมควรและเหมาะสม
เป็ นผูส้ อบบัญชีของบริ ษทั และบริ ษทั ย่อยในปี 2560 ต่อไป
ในการพิจารณาค่าสอบบัญชี คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาใบเสนอราคาค่าสอบบัญชี ประจาปี 2560 ที่
บริ ษทั เอ็ม อาร์ แอนด์ แอสโซซิเอท จากัด เสนอราคาค่าสอบบัญชีของบริ ษทั และบริ ษทั ย่อยสาหรับปี 2560 เป็ นจานวนเงิน
ไม่เกิ น 2,200,000 บาทต่อปี เพิ่มขึ้ นเมื่อเปรี ยบเที ยบกับค่าสอบบัญชี ปี 2559 เป็ นจานวนเงิ นไม่เกิ น 216,000 บาทต่อปี
เนื่ อ งจากจานวนบริ ษัท ย่ อ ย ปริ มาณเนื้ องาน ขั้น ตอน ระยะเวลาของการสอบบั ญ ชี จ ะเพิ่ ม ขึ้ นมากจากปี 2559
ซึ่ งสมเหตุสมผลที่ จะเสนออัต ราค่า สอบบัญ ชี ด ัง กล่า วต่อ ที่ ป ระชุ ม สามัญ ผูถ้ ื อ หุ ้น ประจาปี 2560 เพื่อ พิจ ารณาอนุ ม ตั ิ
ค่าสอบบัญชี ประจาปี 2560 ในส่ วนของบริ ษทั และบริ ษทั ย่อย เป็ นจานวนเงิ นไม่เกิ น 2,200,000 บาทต่อปี เพื่อพิจารณา
อนุมตั ิต่อไป
รายการ
ค่าตรวจสอบประจาปี (Audit Fee)
ค่าสอบทานรายไตรมาส (3 ไตรมาส)
(Non-Audit Fee)
รวมค่ าสอบบัญชีท้งั หมดของบริษัท
และบริษัทย่ อย

ปี 2560
(นาเสนอเพื่อพิจารณา)
1,420,000

1,270,000

780,000

714,000

2,200,000

1,984,000

ปี 2559

เนื่ องจากในการนาเสนอครั้งนี้ บริ ษทั และบริ ษทั ย่อยใช้ผสู ้ อบบัญชี และสังกัดสานักงานสอบบัญชี เดียวกัน ดังนั้น
บริ ษทั จะดาเนินการวางแผนกาหนดการทางาน โดยประสานงานอย่างใกล้ชิดกับผูส้ อบบัญชีและติดตามงานอย่างต่อเนื่ อง
เพื่อให้มนั่ ใจได้วา่ จะสามารถจัดทางบการเงินได้ทนั ตามกาหนดเวลา
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หลักสูตรการฝึ กอบรมด้านการสอบบัญชี การ
บัญชี ภาษีอากร และกฎหมายธุรกิจต่างๆ ทั้งใน
และต่างประเทศ
21 ปี (2538 - ปั จจุบนั )
 บริ ษทั สานักงาน เอสจีวี ณ ถลาง จากัด
(2538 - 2546)
 บริ ษทั เคพีเอ็มจีภูมิไชยสอบบัญชี จากัด
(2546 - 2547)
 บริ ษทั เอ็ม อาร์ แอนด์ แอสโซซิเอท จากัด
(2547 - ปั จจุบนั )

การฝึ กอบรม

ประสบการณ์ดา้ นการสอบบัญชี

นายอัครเดช เปลีย่ นสกุล
กรรมการบริ หาร
43 ปี
 บัญชีบณ
ั ฑิต มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
 สมาชิกสามัญของสภาวิชาชีพบัญชีฯ
 ผูส้ อบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 5389
 ผูส้ อบบัญชีรับอนุญาตที่ได้รับความ
เห็นชอบจากสานักงานคณะกรรมการกากับ
หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

ชื่อ-นามสกุล
ตาแหน่งในสานักงาน
อายุ
คุณวุฒิ / คุณสมบัติ

แบบสรุปประวัตขิ องผู้สอบบัญชีจากบริษัท เอ็ม อาร์ แอนด์ แอสโซซิเอท จากัด
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นายเมธี รัตนศรีเมธา
กรรมการผูจ้ ดั การ (หัวหน้าสานักงาน)
58 ปี
 บัญชีบณ
ั ฑิตและนิติศาสตร์บณ
ั ฑิต
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
 สมาชิกสามัญของสภาวิชาชีพบัญชีฯ
 ผูส้ อบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 3425
 ผูส้ อบบัญชีรับอนุญาตที่ได้รับความ
เห็นชอบจากสานักงานคณะกรรมการกากับ
หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
หลักสูตรการฝึ กอบรมด้านการสอบบัญชี การ
บัญชี ภาษีอากร และกฎหมายธุรกิจต่างๆ ทั้งใน
และต่างประเทศ
36 ปี (2523 - ปั จจุบนั )
 บริ ษทั สานักงาน เอสจีวี ณ ถลาง จากัด
(2523 - 2546)
 บริ ษทั เอ็ม อาร์ แอนด์ แอสโซซิเอท จากัด
(2547 - ปั จจุบนั )

หลักสูตรการฝึ กอบรมด้านการสอบบัญชี การ
บัญชี ภาษีอากร และกฎหมายธุรกิจต่างๆ ทั้งใน
และต่างประเทศ
46 ปี (2513 - ปั จจุบนั )
 บริ ษทั สานักงาน เอสจีวี ณ ถลาง จากัด
(2513 - 2546)
 บริ ษทั เคพีเอ็มจีภูมิไชยสอบบัญชี จากัด
(2546 - 2552)
 บริ ษทั เอ็ม อาร์ แอนด์ แอสโซซิเอท จากัด
(2552 - ปั จจุบนั )

นายพิศิษฐ์ ชีวะเรื องโรจน์
กรรมการบริ หาร
69 ปี
 บัญชีบณ
ั ฑิต มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
 สมาชิกสามัญของสภาวิชาชีพบัญชีฯ
 ผูส้ อบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 2803
 ผูส้ อบบัญชีรับอนุญาตที่ได้รับความ
เห็นชอบจากสานักงานคณะกรรมการกากับ
หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

สิ่งทีส่ ่ งมำด้ วยลำดับที่ 8
ประกอบกำรพิจำรณำระเบียบวำระที่ 11 และ 13
(F 53-4)

แบบรายงานการเพิม่ ทุน
บริษัท อีสต์ โคสท์ เฟอร์ นิเทค จากัด (มหาชน)
วันที่ 14 มีนาคม 2560

ข้าพเจ้าบริ ษทั อีสต์โคสท์เฟอร์ นิเทค จากัด (มหาชน) (“บริ ษัทฯ”) ขอรายงานมติคณะกรรมการครั้งที่ 5/2560
เมื่อวันที่ 14 มีนาคม 2560 ระหว่างเวลา 10.00 น. ถึง 12.00 น. เกี่ยวกับการเพิ่มทุนและจัดสรรหุน้ เพิ่มทุนดังต่อไปนี้
1.
1.1

การลดทุนและการเพิม่ ทุน
การลดทุน
ที่ประชุมคณะกรรมการได้มีมติให้ลดทุนจดทะเบียนของบริ ษทั จานวน 32,888.50 บาท จาก 195,000,000 บาท
เป็ น 194,967,111.50 บาท โดยการตัดหุน้ สามัญที่ยงั ไม่ได้ออกจาหน่ายของบริ ษทั จานวน 131,554 หุ ้น มูลค่าที่ตราไว้
หุน้ ละ 0.25 บาท
1.2
การเพิ่มทุน
ที่ประชุมคณะกรรมการได้มีมติให้เพิ่มทุนจดทะเบียนของบริ ษทั จานวน 64,382,605 บาท จาก 194,967,111.50 บาท
เป็ น 259,349,716.50 บาท โดยออกหุ ้นสามัญเพิ่มทุน จานวน 257,530,420 หุ ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.25 บาท รวม 64,382,605
บาท โดยเป็ นการเพิ่มทุนในลักษณะดังนี้
การเพิม่ ทุน
 แบบกาหนดวัตถุประสงค์ใน
การใช้เงินทุน
 แบบมอบอานาจทัว่ ไป
(General Mandate)

2.

หุน้ สามัญ

จานวนหุ้น
(หุ้น)
30,000,000

มูลค่ าทีต่ ราไว้
(บาทต่อหุ้น)
0.25

รวม
(บาท)
7,500,000

หุน้ สามัญ

227,530,420

0.25

56,882,605

ประเภทหุ้น

การจัดสรรหุ้นเพิม่ ทุน (แบบกาหนดวัตถุประสงค์ ในการใช้ เงินทุน)
2.1
รายละเอียดการจัดสรร
จัดสรรให้ แก่

เพื่ อ รองรั บ การปรั บ สิ ทธิ
ใบส าคัญแสดงสิ ทธิ ที่ จะซื้ อ

จานวนหุ้น
(หุ้น)
30,000,000

อัตราส่ วน
(เดิม : ใหม่ )
-
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ราคาขาย
(บาทต่ อหุ้น)
-

วัน เวลา จองซื้อ และ
หมายเหตุ
ชาระเงินค่ าหุ้น
หมายเหตุขอ้ 1

จัดสรรให้ แก่

จานวนหุ้น
(หุ้น)

อัตราส่ วน
(เดิม : ใหม่ )

ราคาขาย
(บาทต่ อหุ้น)

วัน เวลา จองซื้อ และ
ชาระเงินค่ าหุ้น

หมายเหตุ

หุ ้นสามัญของบริ ษทั ครั้ งที่ 1
สาหรับผูถ้ ือหุน้ เดิม (ECF-W1)
หมายเหตุ 1. บริ ษทั ยังไม่สามารถคานวณอัตราการปรับสิ ทธิ ของใบสาคัญแสดงสิ ทธิ ที่จะซื้ อหุ ้นสามัญของ
บริ ษทั ครั้งที่ 1 สาหรับผูถ้ ือหุ ้นเดิ ม (ECF-W1) (“ใบสาคัญแสดงสิ ทธิ ECF-W1”) ได้ในขณะนี้
เนื่ องจากในการคานวณราคาการใช้สิทธิ และอัตราการใช้สิทธิ ใหม่น้ ัน จะต้องคานวณจาก
ราคาตลาดของหุ ้นสามัญของบริ ษทั ซึ่ งจะต้องคานวณจากราคาตลาดถัวเฉลี่ยถ่วงน้ าหนักต่อหุ ้น
ของหุ ้นสามัญของบริ ษทั ที่ มีการซื้ อขายทั้งหมดในตลาดหลักทรั พย์ ในระหว่าง 15 วันท าการ
ติดต่อกันก่อนวันแรกที่ผซู ้ ้ือหุน้ สามัญจะไม่ได้รับสิ ทธิในการจองซื้อหุน้ สามัญที่ออกใหม่ (วันแรก
ที่ตลาดหลักทรัพย์ข้ ึนเครื่ องหมาย XR) ในการนี้ บริ ษทั จึงได้ประมาณการจานวนหุ ้นสามัญที่จะ
ได้ออกเพื่อรองรับการปรับสิ ทธิ ใบสาคัญแสดงสิ ทธิ ECF-W1 เป็ นจานวน 30,000,000 หุ ้น ทั้งนี้
เมื่ อสามารถค านวณอัตราการใช้สิทธิ และราคาใช้สิทธิ ได้ บริ ษทั จะแจ้งให้ผูถ้ ื อหุ ้นและผู ้ ถื อ
ใบสาคัญแสดงสิ ทธิ ECF-W1 ทราบต่อไป
2.2
การดาเนินการของบริ ษทั กรณี ที่มีเศษของหุน้
ในกรณี ที่มีเศษของหุน้ เหลือภายหลังปรับสิ ทธิของใบสาคัญแสดงสิ ทธิ ECF-W1 ให้ปัดเศษของหุน้ ดังกล่าวทิ้ง
3.

การจัดสรรหุ้นเพิม่ ทุนแบบมอบอานาจทัว่ ไป (General Mandate)

ร้ อยละต่ อทุน
จัดสรรให้ แก่
ชาระแล้ ว
1. ผูถ้ ือหุน้ เดิม (Right Offering)
ไม่เกินร้อยละ 30 หมายเหตุขอ้ 1 และข้อ 4
2. บุ คคลในวงจ ากั ด (Private
ไม่เกินร้อยละ 10
หมายเหตุขอ้ 2
Placement)
ข้อ 3 และข้อ 4
หมายเหตุ 1. บริ ษทั จะออกและเสนอขายหุ ้นสามัญเพิ่มทุนครั้งเดียวเต็มจานวนหรื อแต่บางส่ วนก็ได้ โดยเสนอ
ขายเป็ นคราวเดียวหรื อเป็ นคราวๆ ไปก็ได้ อย่างไรก็ตาม ไม่วา่ กรณี ใดๆ จานวนหุ ้นสามัญเพิ่มทุนที่
เสนอขายให้แก่ผถู ้ ือหุ ้นเดิม (Right Offering) และบุคคลในวงจากัด (Private Placement) ตามแบบ
มอบอานาจทัว่ ไป (General Mandate) นี้ จะต้องมีจานวนรวมกันไม่เกิน 170,647,815 หุ ้น หรื อไม่
เกินกว่าร้อยละ 30 ของทุนชาระแล้วของบริ ษทั ณ วันที่คณะกรรมการมีมติอนุมตั ิการเพิ่มทุนแบบ
มอบอานาจทัว่ ไป (General Mandate)
2. บุคคลในวงจากัด (Private Placement) ที่จะได้รับการจัดสรรหุ ้นสามัญเพิ่มทุนในแบบมอบอานาจ
ทัว่ ไป (General Mandate) จะต้องมีคุณสมบัติตามหลักเกณฑ์ขอ้ ใดข้อหนึ่ งดังต่อไปนี้ และจะต้อง
ไม่เป็ นบุคคลที่ เกี่ ยวโยงกันของบริ ษทั ตามประกาศคณะกรรมการกากับตลาดทุนที่ ทจ. 21/2551
เรื่ องหลักเกณฑ์ในการทารายการที่เกี่ ยวโยงกัน และประกาศคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์ เรื่ อง
การเปิ ดเผยข้อมูล และการปฏิบตั ิการของบริ ษทั จดทะเบียนในรายการที่เกี่ยวโยงกัน พ.ศ. 2546
จัดสรรให้ แก่

ประเภท
หลักทรัพย์
หุน้ สามัญ
หุน้ สามัญ

จานวนหุ้น
(หุ้น)
ไม่เกิน 170,647,815
ไม่เกิน 56,882,605
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(ก) เป็็ นผูล้ งทุนสถาบันตามประกาศคณะกรรมการกากับหลักทรัพย์แ์ ละตลาดหลักทรัพย์์ ที่ี กจ.
17/2551 เรื่ องการกาหนดบทนิยามเกี่ยวกับการออกและเสนอขายหลักทรัพย์ หรื อ
(ข) เป็ นนักลงทุนประเภทบุคคลธรรมดาหรื อนิติบุคคลที่มีฐานะทางการเงินมัน่ คง และมีศกั ยภาพ
ในการลงทุนได้จริ ง รวมทั้งมีความรู ้ความสามารถประสบการณ์ หรื อศักยภาพในการที่ เป็ น
ประโยชน์หรื อส่งเสริ มการดาเนินงานของบริ ษทั
ทั้งนี้ หากมีการเสนอขายหุ ้นสามัญเพิ่มทุนให้แก่บุคคลในวงจากัด บริ ษทั จะทาการเปิ ดเผย
รายชื่อผูล้ งทุนที่ได้รับการจัดสรรหุน้ สามัญเพิ่มทุนก่อนการเสนอขายต่อไป
3. ราคาเสนอขายหุน้ สามัญเพิ่มทุนต่อบุคลในวงจากัด (Private Placement) ตามแบบมอบอานาจทัว่ ไป
(General Mandate) นี้จะต้องไม่ต่ากว่าร้อยละ 90 ของราคาตลาด (Market Price)
ทั้งนี้ “ราคาตลาด” หมายถึ ง ราคาถัวเฉลี่ ยถ่วงน้ าหนักของหุ ้นของบริ ษ ัทในตลาดหลักทรั พย์
ย้อนหลังไม่นอ้ ยกว่าเจ็ดวันทาการติดต่อกัน แต่ไม่เกินสิ บห้าวันทาการติดต่อกัน ก่อนวันกาหนด
ราคาเสนอขายหุ ้นนั้น โดยราคาที่นามาถัวเฉลี่ยดังกล่าวต้องใช้ราคาเฉลี่ยของการซื้ อขายหุ ้นนั้น
ในแต่ละวัน ทั้งนี้ วันกาหนดราคาเสนอขายหุ ้นต้องย้อนหลังไม่เกินกว่าสามวันทาการก่อนวันแรก
ที่เสนอขายต่อนักลงทุน
4. ที่ประชุมคณะกรรมการมีมติอนุ มตั ิมอบหมายให้คณะกรรมการบริ ษทั มีอานาจในการดาเนิ นการ
ต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการจัดสรรหุน้ สามัญเพิ่มทุนดังต่อไปนี้
(1) พิจารณากาหนดรายละเอียดการจัดสรรหุน้ สามัญเพิ่มทุน เช่น การกาหนดราคาเสนอขาย
การเสนอขายเป็ นครั้ งเดี ยวหรื อเป็ นคราวๆ ระยะเวลาการเสนอขาย การช าระค่าหุ ้น
รายชื่ อบุ คคลในวงจากัด และเงื่ อนไขและรายละเอี ยดอื่นๆ ที่ เกี่ ยวกับการจัดสรรหุ ้น
สามัญเพิ่มทุนดังกล่าว
(2) การเข้าเจรจา ทาความตกลง และลงนามในเอกสารและสัญญาต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง รวมทั้ง
ดาเนินการต่างๆ อันเกี่ยวเนื่องกับการจัดสรรหุน้ สามัญเพิ่มทุนดังกล่าว และ
(3) ลงนามในเอกสารคาขออนุญาต คาขอผ่อนผันต่างๆ และหลักฐานที่จาเป็ นและเกี่ยวข้อง
กับการจัดสรรหุ ้นสามัญเพิ่มทุนดังกล่าว ซึ่ งรวมถึงการติดต่อ และการยื่นคาขออนุ ญาต
หรื อขอผ่อนผัน เอกสารและหลัก ฐานดัง กล่า วต่อ หน่ ว ยงานราชการหรื อ หน่ ว ยงาน
ที่เกี่ ยวข้อง และการนาหุ ้นสามัญเพิ่มทุนของบริ ษทั เข้าจดทะเบี ยนในตลาดหลักทรัพย์
แห่ งประเทศไทย และมีอานาจในการดาเนิ นการอื่นใดอันจาเป็ นและสมควรเกี่ ยวกับ
การจัดสรรหุน้ สามัญเพิ่มทุนดังกล่าว
4.

กาหนดวันประชุ มใหญ่ สามัญผู้ถือหุ้นเพื่อขออนุมัติการเพิ่มทุนและจัดสรรหุ้นเพิ่มทุน
กาหนดวันประชุมสามัญผูถ้ ือหุน้ ประจาปี 2560 ในวันที่ 28 เมษายน 2560 เวลา 14.00 น. ณ ห้องบอลรู ม โรงแรม
เดอะ แกรนด์ โฟร์วงิ ส์ คอนเวนชัน่ ชั้น 3 เลขที่ 333 ถนนศรี นคริ นทร์ แขวงหัวหมาก เขตบางกะปิ กรุ งเทพมหานคร 10240
โดยกาหนดวันกาหนดรายชื่อผูถ้ ือหุ ้นที่มีสิทธิ เข้าร่ วมประชุมสามัญผูถ้ ือหุ ้น ประจาปี 2560 ในวันที่ 28 มีนาคม 2560 และ
กาหนดวัน รวบรวมรายชื่อ ผูถ้ ือ หุ ้น ตามมาตรา 225 ของพระราชบัญ ญัติห ลักทรัพ ย์แ ละตลาดหลักทรัพ ย์ พ.ศ. 2535
(รวมทั้งที่ได้มีการแก้ไขเพิ่มเติม) โดยวิธีปิดสมุดทะเบียนพักการโอนหุน้ ในวันที่ 29 มีนาคม 2560
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5.

การขออนุญาตลดทุน และเพิม่ ทุน/จัดสรรหุ้นเพิม่ ทุน ต่ อหน่ วยงานราชการที่เกี่ยวข้้ อง และเงื่ือนไข
ไ การขออนุญาต
5.1
บริ ษทั จะดาเนิ นการจดทะเบี ยน ลดทุนจดทะเบี ยน เพิ่มทุนจดทะเบี ยน และจดทะเบี ยนเปลี่ยนแปลง
ทุนชาระแล้วต่อกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิ ชย์
5.2
บริ ษ ัท จะขออนุ ม ัติ ต่ อ ตลาดหลัก ทรั พ ย์แ ห่ ง ประเทศไทยให้รั บ หุ ้น สามัญ เพิ่ ม ทุ น เป็ นหลัก ทรั พ ย์
จดทะเบียน

6.

วัตถุประสงค์ ของการลดทุน เพิม่ ทุน และการใช้ เงินทุนในส่ วนที่เพิม่
บริ ษทั ดาเนิ นการลดทุนจดทะเบี ยนเพื่อตัดหุ ้นสามัญที่ ยงั ไม่ได้จาหน่ ายของบริ ษทั เนื่ องจากเป็ นหุ ้นที่ เหลือจากการ
จัดสรรไว้เพื่อรองรับการออกใบสาคัญแสดงสิ ทธิ ที่จะซื้ อหุ ้นสามัญของบริ ษทั ครั้งที่ 1 สาหรับผูถ้ ือหุ ้นเดิม (ECF-W1) และการ
เพิ่มทุนจดทะเบียนเพื่อนาเงินที่ได้จากการเสนอขายหุน้ เพิ่มทุนไปใช้ ดังนี้
 เพื่อใช้เป็ นเงินทุนหมุนเวียนของกิจการ
 เพื่อเป็ นเงินทุนสาหรับการขยายธุ รกิจหลัก และ/หรื อ ธุรกิจที่เกี่ยวเนื่ องกับธุรกิจหลักของบริ ษทั และ/หรื อ
การลงทุนในธุรกิจพลังงาน
 เพื่อรองรับการใช้สิทธิของใบสาคัญสิ ทธิที่จะซื้อหุน้ สามัญของบริ ษทั ซึ่งอาจมีการปรับสิ ทธิ ตามเงื่อนไขของ
ข้อกาหนดว่าด้วยสิ ทธิ และหน้าที่ ของผูอ้ อกใบสาคัญแสดงสิ ทธิ และผูถ้ ือใบสาคัญแสดงสิ ทธิ ที่จะซื้ อหุ ้น
สามัญของบริ ษทั ครั้งที่ 1 สาหรับผูถ้ ือหุน้ เดิม (ECF-W1)
7.

ประโยชน์ ทบี่ ริษัทจะพึงได้ รับจากการเพิม่ ทุน/จัดสรรหุ้นเพิม่ ทุน
เป็ นการเพิ่มสภาพคล่องทางการเงินให้แก่บริ ษทั เพื่อใช้เป็ นเงินทุนสาหรับการดาเนินธุรกิจ ขยายธุรกิจ และยังเป็ น
การเพิ่มศักยภาพของบริ ษทั ในการลงทุนต่างๆ ซึ่ งจะสร้างผลตอบแทนที่ดีและส่งผลดีกบั การเติบโตของบริ ษทั ในระยะยาว
8.

ประโยชน์ ทผี่ ้ถู ือหุ้นจะพึงได้ รับจากการเพิม่ ทุน/จัดสรรหุ้นเพิม่ ทุน
8.1
นโยบายเงินปั นผล
บริ ษทั มีนโยบายการจ่ายเงินปั นผลในอัตราไม่นอ้ ยกว่าร้อยละ 40 ของกาไรสุ ทธิ หลังหักภาษีเงินได้นิติบุคคล
ของงบการเงินบริ ษทั และเงินสารองตามกฎหมายที่ได้กาหนดไว้ในข้อบังคับของบริ ษทั ทั้งนี้ การจ่ายเงิน
ปั นผลดังกล่าวอาจมีการเปลี่ยนแปลง โดยขึ้นอยู่กับผลการดาเนิ นงาน ฐานะทางการเงิ นของบริ ษทั
สภาพคล่อง แผนการลงทุน รวมถึงปั จจัยที่เกี่ยวข้องในการบริ หารงาน ความจาเป็ น และความเหมาะสม
อื่นๆ ในอนาคต ซึ่งการจ่ายเงินปั นผลดังกล่าว อยูใ่ นอานาจของคณะกรรมการบริ ษทั เป็ นผูพ้ ิจารณา ทั้งนี้
มติคณะกรรมการบริ ษทั เกี่ยวกับอนุ มตั ิการจ่ายเงิ นปั นผล จะต้องถูกนาเสนอต่อที่ประชุมผูถ้ ือหุ ้นเพื่อ
พิจารณา ยกเว้นเป็ นการจ่ ายเงิ นปั นผลระหว่างกาล ซึ่ งคณะกรรมการมี อานาจอนุ มตั ิ จ่ายเงิ นปั นผล
ระหว่างกาลได้ โดยต้องแจ้งให้ที่ประชุมผูถ้ ือหุน้ ทราบในการประชุมครั้งต่อไป
8.2
ผูจ้ องซื้อหุน้ เพิ่มทุนครั้งนี้จะมีสิทธิรับเงินปั นผลจากการดาเนินงานเริ่ มตั้งแต่งวด
(1)
ผูจ้ องซื้อหุน้ เพิ่มทุนมีสิทธิรับเงินปั นผลจากการดาเนินงานของบริ ษทั เริ่ มตั้งแต่ผจู ้ องซื้ อได้รับ
การจดทะเบียนเป็ นผูถ้ ือหุน้ ของบริ ษทั แล้ว
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(2)

9.

ผูถ้ ือใบสาคัญแสดงสิ ทธิ ECF-W1 มีีสิทธิรับเงินปั นผลจากการดาเนินงานของบริ ษทั เริ่ มตั้ งแต่
ผูถ้ ือใบสาคัญแสดงสิ ทธิ ECF-W1 ได้รับการจดทะเบี ยนเป็ นผูถ้ ือหุ ้นของบริ ษทั ภายหลังการ
ใช้สิทธิซ้ือหุน้ สามัญแล้ว

ตารางระยะเวลาการดาเนินการในกรณีทคี่ ณะกรรมการบริษัทมีมติให้ เพิม่ ทุน/จัดสรรหุ้นเพิม่ ทุน
ลาดับ
การดาเนินการ
วัน / เดือน / ปี
1. ประชุมคณะกรรมการบริ ษทั ครั้งที่ 5/2560
14 มีนาคม 2560
2. วันกาหนดรายชื่อผูถ้ ือหุน้ ที่มีสิทธิเข้าร่ วมประชุมสามัญ
28 มีนาคม 2560
ผูถ้ ือหุน้ ประจาปี 2560 (Record Date)
3. วันรวบรวมรายชื่อผูถ้ ือหุน้ ตามมาตรา 225 ของ
29 มีนาคม 2560
พระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ.
2535 (รวมทั้งที่ได้มีการแก้ไขเพิม่ เติม) โดยวิธีปิดสมุด
ทะเบียนพักการโอนหุน้
4. วันประชุมสามัญผูถ้ ือหุน้ ประจาปี 2560
28 เมษายน 2560
5. จดทะเบียนลดทุนจดทะเบียนกับกระทรวงพาณิ ชย์
ภายใน 14 วัน นับแต่วนั ที่ที่ประชุมผูถ้ ือ
หุน้ มีมติ
6. จดทะเบียนมติเพิ่มทุนจดทะเบียนกับกระทรวงพาณิ ชย์ ภายใน 14 วัน นับแต่วนั ที่ที่ประชุมผูถ้ ือ
หุน้ มีมติ
บริ ษทั ขอรับรองว่าสารสนเทศในแบบรายงานนี้ถูกต้องและครบถ้วนทุกประการ
จึงเรี ยนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

(นายชาลี สุขสวัสดิ์ และนายอารักษ์ สุขสวัสดิ์)
กรรมการผูม้ ีอานาจลงนาม
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สิ่งทีส่ ่ งมำด้ วยลำดับที่ 9
ประกอบกำรพิจำรณำระเบียบวำระที่ 14
ข้ อมูลเบื้องต้ นเกีย่ วกับเงื่อนไขการออกและเสนอขายหุ้นกู้ในวงเงินไม่ เกิน 2,000 ล้ านบาท มีรายละเอียดดังนี้
วัตถุประสงค์

: เพื่อใช้เพิ่มสภาพคล่อง และ/หรื อใช้ชาระคืนหนี้ และ/หรื อใช้เป็ นเงินลงทุนในการขยาย
ธุรกิจ
ประเภทของหลักทรัพย์ : หุน้ กูท้ ุกประเภท/ทุกชนิด ซึ่งอาจเป็ นหุน้ กูด้ อ้ ยสิ ทธิหรื อไม่ดอ้ ยสิ ทธิ ชนิ ดทยอยคืนเงินต้น
หรื อคืนเงิ นต้นครั้ งดี ยวเมื่ อครบกาหนดไถ่ถอน มี ประกันหรื อไม่มีประกัน มี หรื อไม่มี
ผูแ้ ทนผูถ้ ือหุน้ กู้ ทั้งนี้ ขึ้นอยูก่ บั ความเหมาะสมของสภาวะตลาดในขณะออกและเสนอขาย
หุน้ กูน้ ้ นั ๆ
วงเงิน
: มูลค่ารวมของหุน้ กูท้ ี่ยงั ไม่ไถ่ถอน ณ ขณะใดขณะหนึ่ ง กาหนดไว้ไม่เกิน 2,000 ล้านบาท
(สองพันล้านบาทถ้วน) หรื อในสกุลเงินอื่นในอัตราที่เทียบเท่า
อัตราดอกเบี้ย
: ขึ้นอยูก่ บั สภาวะตลาดในขณะที่ออกและเสนอขายหุน้ กูน้ ้ นั ๆ
อายุของหุน้ กู้
: สาหรับหุน้ กูร้ ะยะสั้นไม่เกิน 270 วัน และสาหรับหุน้ กูร้ ะยะยาวไม่เกิน 10 ปี
การเสนอขาย
: เสนอขายภายในประเทศต่อประชาชนทัว่ ไป และ/หรื อเสนอขายในกรณี จากัด และ/หรื อ
เสนอขายให้แก่ผลู ้ งทุนประเภทสถาบัน และ/หรื อผูล้ งทุนรายใหญ่ท้ งั หมด หรื อบางส่ วน
ซึ่งอาจแบ่งเป็ นการเสนอขายในครั้งเดียว หรื อหลายครั้งก็ได้ ทั้งนี้ ให้เป็ นไปตามระเบียบ
ของสานักงานคณะกรรมการกากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (กลต.)
การไถ่ถอนก่อนกาหนด : ขึ้นอยูก่ บั เงื่อนไขของหุน้ กูท้ ี่ออกในแต่ละครั้ง
เงื่อนไขอื่น ๆ
: ข้อจากัดและเงื่อนไขอื่น ๆ ของหุ ้นกู้ อาทิ ประเภทหรื อชนิ ดของหุ ้นกูท้ ี่จะออกในแต่ละ
ครั้ง มูลค่าที่ ตราไว้ ราคาเสนอขายต่อหน่ วย อัตราดอกเบี้ ย การแต่งตั้งผูแ้ ทนผูถ้ ือหุ ้นกู้
วิธีการออกและเสนอขาย วิธีการจัดสรร รายละเอียดการเสนอขาย การไถ่ถอนก่อนกาหนด
และการจดทะเบี ยนในตลาดรองใดๆ (ถ้ามี) ให้อยู่ในอานาจของกรรมการผูจ้ ดั การและ
มอบอ านาจให้ แ ก่ กรรมการผูจ้ ัด การในการก าหนดหรื อ เปลี่ ย นแปลงเงื่ อ นไข และ
รายละเอียดต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการออกและเสนอขายหุ ้นกูแ้ ต่ละประเภท / แต่ละชนิ ด
ในแต่ละครั้ง รวมทั้งให้มีอานาจในการดาเนิ นการใด ๆ อันจาเป็ น และเกี่ยวเนื่ องกับการออก
และเสนอขายหุน้ กูน้ ้ นั ๆ ให้สาเร็ จและเป็ นไปตามที่กฎหมายกาหนด
ซึ่งรวมถึงมีอานาจในการแต่งตั้งผูจ้ ดั จาหน่ายและรับประกันการจัดจาหน่าย การเข้าทาและ
ลงนามในสัญญา Underwriting Agreement หรื อสัญญา Placement Agreement และ/หรื อ
สั ญ ญาอื่ น ๆ ที่ เ กี่ ย วข้อ ง การจัด ท าและยื่ น ค าขอและเอกสารต่ า ง ๆ กับ ส านั ก งาน
คณะกรรมการกากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (กลต.) หน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้อง
และ/หรื อบุคคลอื่นใดที่เกี่ยวข้อง เป็ นต้น และให้นาเรื่ องดังกล่าวเสนอต่อที่ประชุมสามัญ
ผูถ้ ือหุน้ ประจาปี 2560 เพื่อพิจารณาอนุมตั ิต่อไป
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สิ่งทีส่ ่ งมำด้ วยลำดับที่ 10

ข้ อบังคับของบริษัทในส่ วนทีเ่ กีย่ วข้ องกับการประชุมผู้ถือหุ้น

ข้อ 17.

ข้อ 18.

ข้อ 19.

ข้อ 20.

หมวดที่ 5
คณะกรรมการ
ให้บริ ษทั มีคณะกรรมการของบริ ษทั เพื่อดาเนิ นกิ จการของบริ ษทั ประกอบด้วยกรรมการอย่างน้อยห้า (5) คน
แต่ไม่เกินสิ บห้าคน (15) คน โดยกรรมการไม่นอ้ ยกว่ากึ่งหนึ่งของจานวนกรรมการทั้งหมดจะต้องมีถิ่นที่อยู่
ในราชอาณาจักร และกรรมการของบริ ษทั จะต้องเป็ นผูม้ ีคุณสมบัติตามที่กฎหมายกาหนด
กรรมการบริ ษทั จะเป็ นผูถ้ ือหุน้ ของบริ ษทั หรื อไม่ก็ได้
ให้ที่ประชุมผูถ้ ือหุน้ เลือกตั้งกรรมการบริ ษทั ตามหลักเกณฑ์และวิธีการดังต่อไปนี้
(1) ผูถ้ ือหุน้ คนหนึ่งมีคะแนนเสี ยงเท่ากับหนึ่ง (1) หุน้ ต่อหนึ่ง (1) เสี ยง
(2) ผูถ้ ือหุ ้นแต่ละคนจะต้องใช้คะแนนเสี ยงที่ มีอยูท่ ้ งั หมดตาม (1) เลือกตั้งบุคคลเดี ยวหรื อหลายคนเป็ น
กรรมการก็ได้ กรณี เลือกบุคคลหลายคนเป็ นกรรมการจะแบ่งคะแนนเสี ยงให้แก่ผใู ้ ดมากน้อยเพียงใด
ไม่ได้
(3) บุ ค คลที่ ไ ด้รั บ คะแนนเสี ย งสู ง สุ ด ตามล าดับ ลงมา เป็ นผู ้ไ ด้รั บ เลื อ กตั้ง เป็ นกรรมการเท่ า จ านวน
กรรมการที่จะพึงมีหรื อจะพึงเลือกตั้งในครั้งนี้ ในกรณี ที่บุคคลซึ่ งได้รับการเลือกตั้งในลาดับถัดลงมา
มีคะแนนเสี ยงเท่ากันเกินจานวนกรรมการที่จะพึงมีหรื อจะพึงเลือกตั้งในครั้งนั้น ให้ประธานที่ประชุม
เป็ นผูอ้ อกเสี ยงชี้ขาด
ในการประชุมผูถ้ ือหุ ้นสามัญประจาปี ทุกครั้ง ให้กรรมการออกจากตาแหน่งจานวนหนึ่ งในสาม (1/3) ของ
จานวนกรรมการในขณะนั้น ถ้าจานวนกรรมการจะแบ่งออกให้ตรงเป็ นสามส่วนไม่ได้ ก็ให้ออกโดยจานวน
ใกล้ที่สุดกับส่วนหนึ่งในสาม (1/3)
กรรมการซึ่งพ้นจากตาแหน่ง อาจได้รับเลือกให้กลับเข้ามารับตาแหน่งอีกก็ได้
กรรมการที่ จะต้องออกจากตาแหน่ งในปี แรก และปี ที่ สองภายหลังจดทะเบี ยนบริ ษทั นั้น ให้จบั ฉลากกัน
ส่วนปี หลัง ๆ ต่อไปให้กรรมการคนที่อยูใ่ นตาแหน่งนานที่สุดนั้นเป็ นผูอ้ อกจากตาแหน่ง
นอกจากการพ้นตาแหน่งตามวาระแล้ว กรรมการจะพ้นจากตาแหน่งเมื่อ
(1) ตาย
(2) ลาออก
(3) ขาดคุณสมบัติ หรื อมีลกั ษณะต้องห้ามตามกฎหมายว่าด้วยบริ ษทั มหาชนจากัด หรื อกฎหมายว่าด้วย
หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
(4) ที่ประชุมผูถ้ ือหุน้ ลงมติให้ออกตาม ข้อ 22.
(5) ศาลมีคาสัง่ ให้ออก

56 | ห น้ า ที่

ข้อ 35.

หมวดที่ 6
การประชุมผู้ถือหุ้น
คณะกรรมการต้องจัดให้มีการประชุมผูถ้ ือหุ ้นเป็ นการประชุมสามัญประจาปี ภายในสี่ (4) เดื อน นับแต่
วันสิ้นสุดของรอบปี บัญชีของบริ ษทั
การประชุมผูถ้ ือหุ ้นคราวอื่นนอกจากวรรคหนึ่ ง ให้เรี ยกว่าการประชุมวิสามัญ โดยคณะกรรมการจะเรี ยก
ประชุมผูถ้ ือหุน้ เป็ นการประชุมวิสามัญเมื่อใดก็ได้สุดแต่จะเห็นสมควร
ผูถ้ ือหุน้ ซึ่งมีหุน้ นับรวมกันได้ไม่นอ้ ยกว่าหนึ่งในห้า (1/5) ของจานวนหุน้ ที่จาหน่ายได้ท้ งั หมด หรื อผูถ้ ือหุ ้น
จานวนไม่น้อยกว่ายี่สิบห้า (25) คน ซึ่ งมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่าหนึ่ งในสิ บ (1/10) ของจานวนหุ ้น
ที่ จาหน่ ายได้ท้ งั หมดจะเข้าชื่ อกันทาหนังสื อ ขอให้คณะกรรมการเรี ยกประชุ มผูถ้ ื อหุ้นเป็ นการประชุ ม
วิสามัญเมื่อใดก็ได้ แต่ตอ้ งระบุเหตุผลในการที่ ขอให้เรี ยกประชุมไว้ให้ชดั เจนในหนังสื อดังกล่าวด้วย ใน
กรณี เช่นนี้คณะกรรมการต้องจัดให้มีการประชุมผูถ้ ือหุน้ ภายในหนึ่ง (1) เดือน นับแต่วนั ที่ได้รับหนังสื อนั้น
จากผูถ้ ือหุน้ ดังกล่าว

ข้อ 36.

ในการเรี ย กประชุ ม ผูถ้ ื อ หุ ้น ให้ค ณะกรรมการจัด ทาเป็ นหนัง สื อนัด ประชุ ม โดยระบุ สถานที่ วัน เวลา
ระเบี ยบ วาระการประชุม และเรื่ องที่ จะเสนอต่อที่ ประชุมพร้อมด้วยรายละเอียดตามสมควร โดยระบุให้
ชัดเจนว่าเป็ นเรื่ องที่ จ ะเสนอเพื่อทราบ เพื่ออนุ มตั ิ หรื อเพื่อพิจารณา แล้วแต่กรณี รวมทั้งความเห็ นของ
คณะกรรมการในเรื่ อ งดัง กล่า ว และจัด ส่ ง ให้ผู ถ้ ื อ หุ ้น และนายทะเบี ย นทราบไม่น้อ ยกว่า เจ็ด (7) วัน
ก่อนวันประชุม ทั้งนี้ ให้ลงโฆษณาคาบอกกล่าวนัดประชุมในหนังสื อพิมพ์ก่อนวันประชุมไม่น้อยกว่า
สาม (3) วัน เป็ นเวลาติดต่อกันไม่นอ้ ยกว่าสาม (3) วัน
ทั้งนี้ สถานที่ที่จะใช้เป็ นที่ประชุมจะอยูใ่ นจังหวัดอันเป็ นที่ต้ งั สานักงานใหญ่ของบริ ษทั หรื อที่อื่นใดตามที่
คณะกรรมการจะกาหนดก็ได้

ข้อ 37.

ในการประชุมผูถ้ ือหุน้ ต้องมีผถู ้ ือหุ ้นและผูร้ ับมอบฉั นทะจากผูถ้ ือหุ้น (ถ้ามี) มาประชุมไม่นอ้ ยกว่ายี่สิบห้า
(25) คน หรื อ ไม่น้อ ยกว่ากึ่ งหนึ่ ง ของจานวนผูถ้ ือ หุ ้น ทั้ง หมด และต้อ งมีหุ้น นับ รวมกัน ได้ไม่น้อ ยกว่า
หนึ่งในสาม (1/3) ของจานวนหุน้ ที่จาหน่ายได้แล้วทั้งหมดจึงจะครบเป็ นองค์ประชุม
ในกรณี ที่ปรากฏว่าการประชุมผูถ้ ือหุ ้นครั้งใด เมื่อล่วงเวลานัดไปแล้วถึงหนึ่ ง (1) ชัว่ โมง จานวนผูถ้ ือหุ ้น
ซึ่ งมาเข้าร่ วมประชุมไม่ครบเป็ นองค์ประชุมตามที่ กาหนดไว้ในวรรคหนึ่ ง หากว่าการประชุมผูถ้ ือหุ ้นได้
เรี ยกนัดเพราะผูถ้ ือหุ ้นร้องขอให้การประชุมเป็ นอันระงับไป ถ้าการประชุมผูถ้ ือหุ ้นนั้นมิใช่เป็ นการเรี ยก
ประชุ มเพราะผูถ้ ื อหุ ้นร้ องขอ ให้นัดประชุ มใหม่ และในกรณี น้ ี ให้ส่งหนังสื อนัดประชุ มไปยัง ผูถ้ ื อ หุ ้น
ไม่นอ้ ยกว่าเจ็ด (7) วัน ก่อนวันประชุม ในการประชุมครั้งหลังนี้ไม่บงั คับว่าจะต้องครบองค์ประชุม
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ข้อ 38.

ให้ป ระธานกรรมการเป็ นประธานที
น
ี่ ป ระชุ ม ผู ถ้ ื อ หุ ้น ในกรณี
ใ
ี ที่ ป ระธานกรรมการไม่
ไ ่อ ยู่ใ นทีี่ ป ระชุ ม
หรื อไม่ สามารถปฏิ บัติ หน้าที่ ได้ ให้รองประธานกรรมการเป็ นประธานในที่ ประชุ ม ถ้าไม่ มี รองประธาน
กรรมการหรื อมีแต่ไม่อยูใ่ นที่ประชุมหรื อไม่สามารถปฏิบตั ิหน้าที่ได้ ให้ที่ประชุมเลือกผูถ้ ือหุ ้นซึ่ งมาประชุม
คนใดคนหนึ่งมาเป็ นประธานในที่ประชุม

ข้อ 39.

ในการออกเสี ยงลงคะแนนในที่ประชุมผูถ้ ือหุน้ ให้ถือว่าหุน้ หนึ่งมีเสี ยงหนึ่ง และผูถ้ ือหุน้ คนใดมีส่วนได้เสี ย
เป็ นพิเศษในเรื่ องใด ผูถ้ ือหุน้ คนนั้นไม่มีสิทธิออกเสี ยงลงคะแนนในเรื่ องนั้น นอกจากการออกเสี ยงเลือกตั้ง
กรรมการ และมติของที่ประชุมผูถ้ ือหุน้ จะต้องประกอบด้วยคะแนนเสี ยงดังต่อไปนี้
(1) ในกรณี ปกติ ให้ถือคะแนนเสี ยงข้างมากของผูถ้ ือหุ ้นซึ่ งมาประชุมและออกเสี ยงลงคะแนน ถ้ามี
คะแนนเสี ยงเท่ากัน ให้ประธานในที่ประชุมออกเสี ยงเพิ่มขึ้นอีกเสี ยงหนึ่งเป็ นเสี ยงชี้ขาด
(2) ในกรณี ดงั ต่อไปนี้ ให้ถือคะแนนเสี ยงไม่นอ้ ยกว่าสามในสี่ (3/4) ของจานวนเสี ยงทั้งหมดของผูถ้ ือหุ ้น
ซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสี ยงลงคะแนน
(ก) การขายหรื อโอนกิจการของบริ ษทั ทั้งหมดหรื อบางส่วนที่สาคัญให้แก่บุคคลอื่น
(ข) การซื้อหรื อรับโอนกิจการของบริ ษทั เอกชน หรื อบริ ษทั มหาชนอื่นมาเป็ นของบริ ษทั
(ค) การทา แก้ไข หรื อยกเลิกสัญญาเกี่ยวกับการให้เช่ากิจการของบริ ษทั ทั้งหมดหรื อบางส่ วน
ที่สาคัญการมอบหมายให้บุคคลอื่นใดเข้าจัดการธุรกิจของบริ ษทั หรื อการควบรวมกิจการ
กับบุคคลอื่นโดยมีวตั ถุประสงค์เพื่อการแบ่งผลกาไรขาดทุนกัน
(ง) การแก้ไขเพิ่มเติมหนังสื อบริ คณห์สนธิ หรื อข้อบังคับของบริ ษทั
(จ) การเพิ่มหรื อลดทุนจดทะเบียนของบริ ษทั
(ฉ) การเลิกบริ ษทั
(ช) การออกหุน้ กูข้ องบริ ษทั
(ซ) การควบรวมกิจการบริ ษทั กับบริ ษทั อื่น

ข้อ 40.

กิจการที่ที่ประชุมผูถ้ ือหุน้ สามัญประจาปี พึงเรี ยกประชุมมีดงั นี้
(1) พิจารณารายงานของคณะกรรมการที่แสดงถึงกิจการของบริ ษทั ในรอบปี ที่ผา่ นมา
(2) พิจารณาอนุมตั ิงบดุลและบัญชีกาไรขาดทุนของรอบปี บัญชีที่ผา่ นมา
(3) พิจารณาอนุมตั ิจดั สรรเงินกาไร และการจ่ายเงินปั นผล
(4) พิ จ ารณาเลื อ กตั้ง กรรมการใหม่ แ ทนกรรมการที่ พ ้น จากต าแหน่ ง ตามวาระ และก าหนด
ค่าตอบแทนกรรมการ
(5) พิจารณาแต่งตั้งผูส้ อบบัญชีและกาหนดจานวนเงินค่าสอบบัญชี และ
(6) กิจการอื่น ๆ

ข้อ 45.

ห้ามจ่ายเงินปั นผลจากเงินประเภทอื่นนอกจากเงิ นกาไร ในกรณี ที่บริ ษทั มียอดขาดทุนสะสมอยู่ห้ามมิให้
จ่ายเงินปั นผล
เงิ น ปั น ผลนั้น ให้แ บ่ ง ตามจานวนหุ ้น หุ ้น ละเท่ า ๆ กัน เว้น แต่จ ะได้มี กาหนดไว้เ ป็ นอย่า งอื่ น สาหรั บ
หุน้ บุริมสิ ทธิ โดยการจ่ายเงินปั นผลต้องได้รับอนุมตั ิจากที่ประชุมผูถ้ ือหุน้
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คณะกรรมการอาจจ่่ายเงิ นปั นผลระหว่่างกาลให้
ใ ้แก่่ผูถ้ ื อหุ ้นไได้เ้ ป็็ นครั้ งคราว เมืื่อเห็็ นว่่าบริ ษทั มีีผลกาไร
ไ
สมควรพอที่จะทาเช่นนั้น และเมื่อได้จ่ายเงินปั นผลระหว่างกาลแล้ว ให้รายงานการจ่ายเงินปั นผลดังกล่าว
ให้ที่ประชุมผูถ้ ือหุน้ คราวต่อไป
การจ่ายเงินปั นผลให้กระทาภายในหนึ่ ง (1) เดือน นับแต่วนั ที่ประชุมผูถ้ ือหุ ้น หรื อที่ประชุมคณะกรรมการ
ลงมติแล้วแต่กรณี ทั้งนี้ ให้แจ้งเป็ นหนังสื อไปยังผูถ้ ือหุ ้นและให้โฆษณาคาบอกกล่าวการจ่ายเงินปั นผลนั้น
ในหนังสื อพิมพ์ดว้ ย
ข้อ 46.

บริ ษทั ต้องการจัดหากาไรสุ ทธิ ประจาปี ส่ วนหนึ่ งไว้เป็ นทุนสารองไม่นอ้ ยกว่าร้อยละห้า (5) ของกาไรสุ ทธิ
ประจาปี หักด้วยยอดเงินขาดทุนสะสมยกมา (ถ้ามี) จนกว่าทุนสารองนี้ จะมีทุนสารองไม่นอ้ ยกว่าร้อยละ
สิ บ (10) ของทุนจดทะเบียน

ข้อ 47.

ผูส้ อบบัญชีตอ้ งไม่เป็ นกรรมการพนักงาน ลูกจ้าง หรื อ ผูด้ ารงตาแหน่งหน้าที่ใด ๆ ของบริ ษทั
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สิ่งทีส่ ่ งมำด้ วยลำดับที่ 11

ข้ อปฏิบัตสิ าหรับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจาปี 2560
ตามนโยบายคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เรื่ องข้อพึงปฏิบตั ิสาหรับการจัดประชุมผูถ้ ือหุน้ ของ
บริ ษทั จดทะเบียน ลงวันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2542 โดยมีวตั ถุประสงค์เพื่อให้บริ ษทั จดทะเบียนยึด ถือเป็ นแนวทางปฏิบตั ิที่ดี
ซึ่งจะเป็ นการสร้างความเชื่อมัน่ ให้เกิดขึ้นแก่ผถู ้ ือหุน้ ผูล้ งทุน และผูท้ ี่เกี่ยวข้องกับทุกฝ่ าย และเพื่อให้การจัดประชุมผูถ้ ือหุ ้น
ของบริ ษทั เป็ นไปด้วยความโปร่ งใส ชอบธรรม และเป็ นประโยชน์ต่อผูถ้ ือหุน้ บริ ษทั จึงเห็นควรกาหนดให้มีการตรวจสอบ
เอกสาร หรื อหลักฐานแสดงความเป็ นผูถ้ ือหุน้ ผูแ้ ทนของผูถ้ ือหุน้ ที่มีสิทธิเข้าร่ วมประชุม เพื่อให้ผถู ้ ือหุ ้นยึดถือปฏิบตั ิต่อไป
ทั้งนี้บริ ษทั ขอสงวนสิ ทธิที่จะผ่อนผันการยืน่ เอกสาร หรื อหลักฐานแสดงความเป็ นผูถ้ ือหุน้ หรื อผูแ้ ทนของผูถ้ ือหุ ้นที่มีสิทธิ
เข้าร่ วมประชุมแต่ละรายตามที่บริ ษทั จะพิจารณาเห็นเหมาะสม
 เอกสารและหลักฐานแสดงสิทธิในการเข้ าร่ วมประชุม
บริ ษทั ใคร่ ขอให้ผถู ้ ือหุน้ แสดงหลักฐานและปฏิบตั ิในการเข้าร่ วมประชุมผูถ้ ือหุน้ ดังต่อไปนี้
ผูถ้ ือหุน้ ที่เป็ นบุคคลธรรมดา
1. กรณี ผถู ้ ือหุน้ เข้าร่ วมประชุมด้วยตนเอง
 บัตรประจาตัวประชาชน หรื อบัตรประจาตัวข้าราชการ หรื อบัตรพนักงานรั ฐวิสาหกิ จ หรื อ
ใบขับขี่ หรื อหนังสื อเดินทาง (กรณี เป็ นชาวต่างชาติ) ตัวจริ งที่ยงั ไม่หมดอายุของผูถ้ ือหุน้
ทั้งนี ้ โปรดนาแบบฟอร์ มลงทะเบียน Barcode ที่แนบมาพร้ อมหนังสื อเชิ ญประชุมฉบับนี ้ (สิ่ งที่ส่งมาด้ วย
ลาดับที่ 17) มาให้ วนั ประชุมผู้ถือหุ้นด้ วยเพื่อความสะดวกในการลงทะเบียนของผู้ถือหุ้น
2. กรณี มีการมอบฉันทะ
 หนังสื อมอบฉันทะที่บริ ษทั ได้จดั ส่งมาพร้อมกรอกข้อความให้ครบถ้วน และปิ ดอากรแสตมป์
 สาเนาบัตรประจาตัวประชาชน หรื อสาเนาบัตรประจาตัวข้าราชการ หรื อสาเนาบัตรพนักงาน
รั ฐ วิสาหกิ จ หรื อ สาเนาใบขับ ขี่ หรื อ สาเนาหนัง สื อ เดิ น ทาง (กรณี เ ป็ นชาวต่ า งชาติ ) ที่ ย งั
ไม่หมดอายุ ของผูม้ อบฉันทะและผูร้ ับมอบฉันทะพร้อมรับรองสาเนาถูกต้อง
ทั้งนี ้ โปรดนาแบบฟอร์ มลงทะเบียน Barcode ที่แนบมาพร้ อมหนังสื อเชิ ญประชุมฉบับนี ้ (สิ่ งที่ส่งมาด้ วย
ลาดับที่ 17) มาให้ วนั ประชุมผู้ถือหุ้นด้ วยเพื่อความสะดวกในการลงทะเบียนของผู้ถือหุ้น
ผูถ้ ือหุน้ ที่เป็ นนิติบุคคล
1. กรณี ผมู ้ ีอานาจลงนามแทนนิติบุคคลมาร่ วมประชุมด้วยตนเอง
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สาเนาบัตรประจาตัวประชาชน หรื อสาเนาบัตรประจาตัวข้าราชการ หรื อสาเนาบัตรพนักงาน
รัฐวิสาหกิจ หรื อสาเนาใบขับขี่ หรื อสาเนาหนังสื อเดินทาง (กรณี เป็ นชาวต่างชาติ) พร้อมรับรอง
สาเนาถูกต้อง
 สาเนาหนังสื อรับรองของกระทรวงพาณิ ชย์ หรื อสาเนาหนังสื อรับรองนิ ติบุคคล (กรณี เป็ นนิ ติบุคคล
จดทะเบียนต่างประเทศ) ออกไม่เกิ น 60 วัน โดยกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิ ชย์ ที่
รับรองสาเนาถูกต้องโดยผูม้ ีอานาจลงนามผูกพันบริ ษทั
ทั้งนี ้ โปรดนาแบบฟอร์ มลงทะเบียน Barcode ที่แนบมาพร้ อมหนังสื อเชิ ญประชุมฉบับนี ้ (สิ่ งที่ส่งมาด้ วย
ลาดับที่ 17) มาให้ วนั ประชุมผู้ถือหุ้นด้ วยเพื่อความสะดวกในการลงทะเบียนของผู้ถือหุ้น


2.

กรณี มีการมอบฉันทะ
 หนังสื อมอบฉันทะที่บริ ษทั ได้จดั ส่งมาพร้อมกรอกข้อความให้ครบถ้วน และปิ ดอากรแสตมป์
 สาเนาบัตรประจาตัวประชาชน หรื อสาเนาบัตรประจาตัวข้าราชการ หรื อสาเนาบัตรพนักงาน
รัฐวิสาหกิจ หรื อสาเนาใบขับขี่ หรื อสาเนาหนังสื อเดินทาง (กรณี เป็ นชาวต่างชาติ) พร้อมรับรอง
สาเนาถูกต้อง ของผูม้ ีอานาจลงนามผูกพันบริ ษทั และผูร้ ับมอบฉันทะ
 สาเนาหนังสื อรับรองของกระทรวงพาณิ ชย์ หรื อสาเนาหนังสื อรับรองนิ ติบุคคล (กรณี เป็ นนิ ติบุคคล
จดทะเบียนต่างประเทศ) ออกไม่เกิ น 60 วัน โดยกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิ ชย์ ที่
รับรองสาเนาถูกต้องโดยผูม้ ีอานาจลงนามผูกพันบริ ษทั
ทั้งนี ้ โปรดนาแบบฟอร์ มลงทะเบียน Barcode ที่แนบมาพร้ อมหนังสื อเชิ ญประชุมฉบั บนี ้ (สิ่ งที่ส่งมาด้ วย
ลาดับที่ 17) มาให้ วนั ประชุมผู้ถือหุ้นด้ วยเพื่อความสะดวกในการลงทะเบียนของผู้ถือหุ้น
ในกรณี สาเนาเอกสารจะต้องมี การรับรองสาเนาถูกต้อง และหากเป็ นเอกสารที่ จดั ทาขึ้นในต่างประเทศ ควรมี
การรับรองลายมือชื่อโดยโนตารี พบั บลิค
 การมอบฉันทะและวิธีการมอบฉันทะ
บริ ษทั จัดส่ งหนังสื อมอบฉันทะแบบ ข ตามที่ กรมพัฒนาธุ รกิ จ การค้า กระทรวงพาณิ ชย์กาหนด หากผูถ้ ือหุ ้น
ไม่สามารถเข้าร่ วมประชุมผูถ้ ือหุน้ ของบริ ษทั ได้ดว้ ยตนเอง สามารถมอบฉันทะได้ ดังนี้
 ให้ใช้หนังสื อมอบฉันทะที่บริ ษทั ได้จดั ส่งมาให้
 ผู ม้ อบฉัน ทะจะต้อ งมอบฉัน ทะให้บุค คลใดบุค คลหนึ่ ง ตามความประสงค์ห รื อ เลือ กมอบฉัน ทะให้
กรรมการอิสระของบริ ษทั เป็ นผูเ้ ข้าประชุมและออกเสี ยงลงคะแนนไม่สามารถแบ่งแยกจานวนหุ ้นให้ผรู ้ ับ
มอบฉันทะหลายคน เพื่อแยกการลงคะแนนเสี ยงได้
 ผูม้ อบฉันทะโปรดกรอกรายละเอี ยดในหนังสื อมอบฉันทะ และลงลายมือชื่ อผูม้ อบฉันทะและผูร้ ับมอบ
ฉันทะให้ถูกต้องครบถ้วน
 ปิ ดอากรแสตมป์ 20 บาท ลงในหนังสื อมอบฉันทะ พร้อมทั้งขีดฆ่าลงวันที่ที่ทาหนังสื อมอบอานาจฉันทะ
ดังกล่าว เพื่อให้ถูกต้องและมีผลผูกพันทางกฎหมาย
 ส่ งหนังสื อมอบฉันทะฉบับจริ งพร้อมปิ ดอาการแสตมป์ และเอกสารประกอบมาทางไปรษณี ยล์ งทะเบี ยน
ตามชื่อ - ที่อยูข่ องบริ ษทั โดยจ่าหน้าซองถึง
สานักงานเลขานุการบริ ษทั
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บริ ษทั อีสต์โคสท์เฟอร์นิเทค จากัด (มหาชน) สาขาลาลูกกา
เลขที่ 25/28 หมู่ 12 ต.บึงคาพร้อย อ.ลาลูกกา จ.ปทุมธานี 12150
โดยโปรดส่ งกลับมายังบริ ษทั ภายในวันที่ 21 เมษายน 2560
หากผูร้ ั บมอบฉันทะมาด้วยตนเอง ต้องนาหนังสื อมอบฉันทะไปยื่นต่อเจ้าหน้าที่ ของบริ ษทั ณ สถานที่
ประชุม เพื่อลงทะเบียนอย่างน้อยล่วงหน้า 1 ชัว่ โมง ก่อนการเริ่ มประชุม เพื่อให้เจ้าหน้าที่ของบริ ษทั ได้มีเวลา
ตรวจสอบเอกสารและทันเวลาเริ่ มประชุม

หมายเหตุ บริ ษทั อีสต์โคสท์เฟอร์นิเทค จากัด ( มหาชน) ขอสงวนสิ ทธิ ในการอนุญาตให้เฉพาะผูม้ ีเอกสารถูกต้อง
และครบถ้วนเข้าร่ วมประชุมเท่านั้น
การลงทะเบียนเข้ าร่ วมประชุม
เจ้าหน้าที่ของบริ ษทั จะเริ่ มรับลงทะเบียนผูถ้ ือหุ ้น ณ สถานที่ล่วงหน้าก่อนการประชุมไม่นอ้ ยกว่าหนึ่ งชัว่ โมง หรื อ
ตั้งแต่เวลา 13.00 น. จนถึงกาหนดเวลาเริ่ มการประชุม
สถานที่ ประชุม : ณ ห้องบอลรู ม ชั้น 3 โรงแรมเดอะ แกรนด์ โฟร์ วิงส์ คอนเวนชัน่ เลขที่ 333 ถนนศรี นคริ นทร์
แขวงหัวหมาก เขตบางกะปิ กรุ งเทพมหานคร 10240
 การออกเสียงลงคะแนนและวิธีการนับคะแนนเสียง
บริ ษทั จะจัดเตรี ยม บัตรลงคะแนนเสียงไว้ให้ผถู ้ ือหุน้ ณ จุดลงทะเบียนบริ เวณทางเข้าห้องประชุมเพื่อผูถ้ ือหุน้ หรื อ
ผูร้ ับมอบฉันทะใช้ระบุลงคะแนนในบัตรลงคะแนนเสี ยงตามวาระการประชุม
หลักเกณฑ์ การลงคะแนนเสียง
การออกเสี ยงลงคะแนน จะกระทาโดยเปิ ดเผย โดยประธานในที่ ประชุ ม จะเป็ นผูเ้ สนอให้ผูถ้ ื อ หุ ้น พิ จารณา
ลงคะแนนเสี ยงในแต่ละวาระ โดยการสอบถามทีละวาระในที่ประชุมว่า มีผถู ้ ือหุน้ ท่านใด เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย หรื องดออก
เสี ยงให้ผถู ้ ือหุ ้นระบุในบัตรลงคะแนนที่แจก และชูมือขึ้นเพื่อให้เจ้าหน้าที่บริ ษทั เก็บและรวบรวมบัตรทั้งหมดเพื่อทาการ
ตรวจนับ ทั้งนี้บริ ษทั ได้จดั ให้มีคนกลางร่ วมทาหน้าที่ตรวจรับบัตรและนับคะแนนเสี ยงในทุกวาระการประชุม
1. มติของที่ประชุมผูถ้ ือหุน้ ให้ประกอบด้วยคะแนนเสี ยง ดังต่อไปนี้
o กรณี ปกติ ให้ถือคะแนนเสี ยงข้างมากของผูถ้ ือหุน้ ที่มาประชุม และมีสิทธิ ออกเสี ยงลงคะแนน ถ้ามี
คะแนนเสี ยงเท่ากัน ให้ประธานในที่ประชุมออกเสี ยงเพิ่มขึ้นอีกหนึ่งเสี ยง เป็ นเสี ยงชี้ขาด
o ในกรณี อื่ น ซึ่ งมี ก ฎหมาย และ/หรื อ ข้อ บัง คับ ของบริ ษ ัท กาหนดไว้แ ตกต่ า งจากกรณี ป กติ
ให้ดาเนิ นการให้เป็ นไปตามที่ กาหนดนั้น โดยประธานที่ ประชุมจะแจ้งให้ผูถ้ ือหุ ้นในที่ ประชุ ม
รับทราบ ก่อนการลงคะแนนเสี ยงในแต่ละวาระ
2. การออกเสี ยงลงคะแนนในกรณี มอบฉันทะ ผูร้ ั บมอบฉันทะจะต้องออกเสี ยงตามที่ ผูม้ อบฉันทะระบุ ไว้
ในหนังสื อมอบฉันทะเท่านั้น
3. ผูถ้ ือหุ ้นที่มีส่วนได้ส่วนเสี ยเป็ นพิเศษในเรื่ องใด ห้ามมิให้ออกเสี ยงลงคะแนนในเรื่ องนั้น ยกเว้นการออกเสี ยง
เลือกตั้งกรรมการ และประธานที่ ประชุมอาจเชิ ญผูน้ ้ นั ออกนอกห้องประชุมชัว่ คราวได้
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หลักเกณฑ์ การนับคะแนนเสียง
ตามข้อบังคับของบริ ษทั ข้อ 18 กาหนดว่า ผูถ้ ือหุน้ ทุกคนมีคะแนนเสี ยงเท่ากับหนึ่ งหุ ้นต่อหนึ่ งเสี ยง บริ ษทั จะนับ
คะแนนเสี ยงที่ เห็ นด้วย ไม่เห็ นด้วย และงดออกเสี ยงที่ ตรวจนับจากบัตรลงคะแนนเสี ยงในแต่ละวาระจากคะแนนเสี ยง
ทั้งหมดของผูถ้ ือหุน้ หรื อผูร้ ับมอบฉันทะที่เข้าร่ วมประชุมและมีสิทธิออกเสี ยง
ก่อนเริ่ มประชุม ประธานในที่ประชุมจะแจ้งให้ทราบว่า บริ ษทั จะนับคะแนนเสี ยงแต่ละวาระโดยการหักคะแนน
เสี ยงที่ไม่เห็นด้วย และงดออกเสี ยงของผูถ้ ือหุ ้นหรื อผูร้ ับมอบฉันทะ ออกจากหุ้นทั้งหมดของผูถ้ ือหุ ้นหรื อผูร้ ับมอบฉันทะ
ที่มาประชุมและมีสิทธิ ออกเสี ยง จากนั้น ประธานในที่ประชุมจะแจ้งผลการนับคะแนนเสี ยงให้ที่ประชุมทราบในแต่ละ
วาระของการประชุ มก่ อนเริ่ มวาระถัดไป ยกเว้ น การลงคะแนนเสี ยงในระเบี ยบวาระการประชุ มที่ 5 พิจ ารณาอนุ ม ตั ิ
การแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ตอ้ งพ้นจากตาแหน่งตามกาหนดวาระ บริ ษทั จะเก็บบัตรลงคะแนนเสี ยงจากผูถ้ ือหุ ้น
ทุกรายที่เข้าร่ วมประชุม (ทั้งกรณี เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย และงดออกเสี ยง)
หมายเหตุ ; บริ ษทั ลงทะเบียนและนับคะแนนเสี ยงการประชุมผูถ้ ือหุน้ ด้วยระบบ Barcode
การออกเสียงลงคะแนนและวิธีการนับคะแนนเสียง
1. ผูถ้ ือหุน้ หรื อผูร้ ับมอบฉันทะที่ลงทะเบียนแล้ว จะได้รับบัตรลงคะแนนเสี ยงเป็ นแผ่นพิมพ์สาหรับแต่ละ
วาระการประชุม (ทั้งหมด 14 วาระ ไม่รวมวาระ เรื่ องอื่นๆ) โดยในแต่ละแผ่นนั้นจะระบุชื่อผูถ้ ือหุ ้นและ
สิ ทธิ ออกเสี ยง โดยถือว่าหนึ่ งหุ ้นมีหนึ่ งเสี ยง ซึ่ งผูถ้ ือหุ ้นและผูร้ ับมอบฉันทะจะต้องใช้บตั รหลักฐาน
ในการออกเสี ยงลงคะแนนนี้ให้ถูกต้องตรงกับวาระ
2. วาระที่ 5 พิจารณาอนุมตั กิ ารแต่ งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ต้องพ้ นจากตาแหน่ งตามกาหนดวาระ จะ
ใช้บตั รลงคะแนนเสี ยงเป็ นแผ่นพิมพ์ แยกหัวข้อเป็ นข้อย่อยต่างหากโดยเฉพาะ ซึ่ งระบุชื่อบุคคลที่ได้รับ
การเสนอชื่ อเป็ นกรรมการไว้ท้ งั 3 ท่ าน แยกต่างหากจากกัน เพื่อให้พิจ ารณาเลือกตั้งกรรมการเป็ น
รายบุคคล โดยผูถ้ ือหุ ้นใช้คะแนนเสี ยงที่มีอยูท่ ้ งั หมดเลือกตั้งกรรมการ โดยจะแบ่งคะแนนเสี ยงให้แก่
ผูใ้ ดมากน้อยเพียงใดไม่ได้
3. วาระที่ 7 พิจารณาอนุมัติการกาหนดค่ าตอบแทนกรรมการ : ใช้คะแนนเสี ยงไม่น้อยกว่าสองในสาม
ของจานวนเสี ยงทั้งหมดของผูถ้ ือหุน้ ที่มาประชุม
4. วาระดังต่อไปนี้ จะใช้คะแนนเสี ยงไม่นอ้ ยกว่าสามในสี่ ของจานวนเสี ยงทั้งหมดของผูถ้ ือหุน้ ที่มาประชุม
และมีสิทธิออกเสี ยง
4.1 วาระที่ 9 พิจารณาอนุมัติการลดทุนจดทะเบียนของบริษัท จานวน 32,888.50 บาท จากทุน
จดทะเบียนเดิม 195,000,000 บาท เป็ นทุนจดทะเบียนจานวน 194,967,111.50 บาท โดยการ
ตัดหุ้นสามัญที่ยังไม่ ได้ ออกจาหน่ ายของบริ ษัท จานวน 131,554 หุ้น มูลค่ าที่ตราไว้ ห้ ุนละ
0.25 บาท
4.2 วาระที่ 10 พิจารณาอนุ มัติการแก้ ไขข้ อ 4 ของหนังสื อบริ คณห์ สนธิของบริ ษัท เพื่ อให้
สอดคล้ องกับการลดทุนจดทะเบียน
4.3 วาระที่ 11 พิจารณาอนุมตั กิ ารเพิม่ ทุนจดทะเบียนของบริษัทจานวน 64,382,605 บาท จากทุน
จดทะเบียนเดิม 194,967,111.50 บาท เป็ น 259,349,716.50 บาท โดยการออกหุ้นสามัญเพิ่ม
ทุนจานวน 257,530,420 หุ้น มูลค่ าทีต่ ราไว้ ห้ ุนละ 0.25 บาท
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5.

6.

7.

8.

9.

4.4 วาระที
าระที่ 12 พิจารณาอนุ มัติการแก้ ไขข้ อ 4 ของหนังสื อบริ คณห์ สนธิของบริ ษัท เพื่ อให้
สอดคล้ องกับการเพิม่ ทุนจดทะเบียน
4.5 วาระที่ 14 พิจารณาอนุมตั กิ ารออกและเสนอขายหุ้นกู้ในวงเงินไม่ เกิน 2,000 ล้ านบาท
สาหรั บการทาเครื่ องหมายลงบนบัตรลงคะแนนเสี ยง ผูถ้ ื อหุ ้นสามารถออกเสี ยงลงคะแนนเห็ นด้วย
ไม่เห็ นด้วย หรื องดออกเสี ยงในแต่ละวาระ โดยผูถ้ ือหุ ้นทาเครื่ องหมายถูก () หรื อ กากบาท ()
อย่างใดอย่างหนึ่งลงในช่องที่เป็ นความประสงค์ของท่านเพียงช่องเดียวเท่านั้น
บัตรเสี ย คือ บัตรหลักฐานการออกเสี ยงลงคะแนนที่มีการกาเครื่ องหมายอื่นใดนอกจากเครื่ องหมายถูก
() หรื อ กากบาท () เพียงหนึ่งเครื่ องหมาย หรื อ มากกว่าหนึ่งช่อง หรื อ เป็ นการออกเสี ยงลงคะแนน
ไม่ตรงกับวาระที่กาลังพิจารณา จะถือเป็ นบัตรเสี ย
การออกเสี ยงลงคะแนนจะกระทาโดยเปิ ดเผยโดยประธานในที่ประชุม หรื อผูท้ ี่ดาเนิ นการประชุ มแทน
อยูใ่ นระหว่างนั้น จะขอให้ผถู ้ ือหุน้ ที่งดออกเสี ยง หรื อไม่เห็นด้วยชูมือขึ้น และส่ งบัตรลงคะแนนเสี ยงที่
ทาเครื่ องหมายแล้ว และถูกต้องตรงกับวาระที่กาลังพิจารณาให้แก่เจ้าหน้าที่ของบริ ษทั
เมื่อเจ้าหน้าที่ของบริ ษทั ทาการรวบรวมบัตรลงคะแนนเสี ยงจากผูถ้ ือหุ ้นที่งดออกเสี ยงหรื อไม่เห็นด้วย
เสร็ จแล้วจะทาการนับคะแนนและแสดงผลสรุ ปคะแนนเสี ยงทันทีในที่ประชุม โดยประธานที่ประชุม
จะเป็ นผูส้ รุ ปผลการลงคะแนนต่อที่ประชุมในแต่ละวาระ
ผูถ้ ือหุน้ ที่เข้ามาร่ วมประชุมจะมีสิทธิออกเสี ยงลงคะแนนเฉพาะในวาระที่เข้าร่ วมประชุมเท่านั้น สาหรับ
ท่านผูถ้ ื อหุ ้นที่ กลับไปก่ อนการประชุ มสิ้ นสุ ดนั้น จะไม่มีสิทธิ ออกเสี ยงลงคะแนนในวาระที่ ยงั มิ ได้
พิจารณา
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ยงที่ไยม่งทีเห็่ไนม่ด้เห็วนย ด้วย
และงดออกเสี
และงดออกเสี
ยงของผู
ยงของผู
ถ้ ือหุถ้ นือหุ้น
ออกจากจ
ออกจากจ
านวนหุ
านวนหุ
้ น ทั้ง้ นหมด
ทั้ง หมด
ของผู
ของผู
้ ถื อ หุ้ ถ้ นื อทีหุ่ ม้ นี สทีิ ทธิ
่ มี สอิ ทธิ
อกอ อก
เสี ยงเสี ยง
 -กรุ
 ณ-กรุ
าส่ณงบัาส่ตงรลงคะแนนทุ
บัตรลงคะแนนทุ
ก ก
วาระคื
วาระคื
นต่อนเจ้ต่าอหน้
เจ้าาหน้
ที่ บาริทีษ่ บทั ริ ษทั
เมื่อเสร็
เมื่อจเสร็
สิ้นจการประชุ
สิ้นการประชุ
ม ม

ประธานเปิ
ประธานเปิ
ดการประชุ
ดการประชุ
ม (เวลา
ม (เวลา
14.0014.00
น) น)

ประธานเสนอวาระการประชุ
ประธานเสนอวาระการประชุ
มตามล
มตามล
าดับาดับ
ลงคะแนนเสี
ลงคะแนนเสี
ยง ยง
นับคะแนนเสี
นับคะแนนเสี
ยง ยง
ประธานกล่
ประธานกล่
าวสรุาวสรุ
ปผลลงคะแนนต่
ปผลลงคะแนนต่
อที่ปอระชุ
ที่ประชุ
ม ม
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ผูต้ อ้ ผูงการออกเสี
ต้ อ้ งการออกเสี
ยง “ไม่
ยง “ไม่
เห็นเห็
ด้วนย”ด้วหรื
ย”อหรื“งดออก
อ “งดออก
เสี ยง”
เสี ยในวาระนั
ง” ในวาระนั
้ น ๆ้ นให้ๆ ให้
กรอกบั
กรอกบั
ตรลงคะแนน
ตรลงคะแนน
และชู
และชู
มือเพืมือ่ เพื
ให้่อให้
เจ้าหน้
เจ้าาหน้
ที่เก็าบที่บัเก็ตบรบัตร
ลงคะแนน
ลงคะแนน

สิ่งทีส่ ่ งมำด้ วยลำดับที่ 13

ข้ อมูลกรรมการอิสระของบริษัททีเ่ ป็ นตัวแทนรับมอบฉันทะ

รศ.ดร.มนตรี โสคติยานุรักษ์
ประธานกรรมการตรวจสอบ / กรรมการอิสระ

อายุ
สัญชาติ
ตาแหน่ งในบริษัท
การศึกษา

การอบรมบทบาทหน้ าทีก่ รรมการ
ประวัตกิ ารทางาน

การดารงตาแหน่ งในกิจการอื่นทีเ่ ป็ น
บริษัทจดทะเบียน

59 ปี
ไทย
- ประธานกรรมการตรวจสอบ
- กรรมการอิสระ
ปริ ญญาเอก
เศรษฐศาสตร์การเงินการคลัง
University of Minnesota, U.S.A.
ปริ ญญาโท
เศรษฐศาสตร์
University of Minnesota, U.S.A.
ปริ ญญาโท
พัฒนบริ หารศาสตร์มหาบัณฑิต (พัฒนาการเศรษฐกิจ)
สถาบันบัณฑิตพัฒนบริ หารศาสตร์ (NIDA)
ปริ ญญาตรี
เศรษฐศาสตร์
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
Director Accreditation Program (DAP) รุ่ นที่ 69/2008 สมาคมส่ งเสริ มสถาบัน
กรรมการบริ ษทั ไทย (IOD)
2555 – ปั จจุบัน ประธานกรรมการตรวจสอบ / กรรมการอิสระ
บริ ษทั อีสต์โคสท์เฟอร์นิเทค จากัด (มหาชน)
2558 – ปั จจุบัน ผู้อานวยการ
หลักสูตรการจัดการภาครัฐและภาคเอกชนมหาบัณฑิต
สถาบันบัณฑิตพัฒนบริ หารศาสตร์ (NIDA)
2556 – ปั จจุบัน กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
สภามหาวิทยาลัยพายัพ
2556 - ปั จจุบัน ประธานกรรมการ
บริ ษทั โอเชี่ยน คอมเมิรช จากัด (มหาชน)
ปั จจุบัน
กรรมการอิสระ
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2557 - ปั จจุบัน
การดารงตาแหน่ งในกิจการอื่นทีไ่ ม่ ใช่
บริษัทจดทะเบียน

ปั จจุบัน
ปั จจุบัน
2558 - ปั จจุบัน
2558 - ปั จจุบัน
2559 - ปั จจุบัน
2559 - ปั จจุบัน
ปั จจุบัน

การดารงตาแหน่ งในกิจการอื่นทีอ่ าจทา
ให้ เกิดความขัดแย้ งทางผลประโยชน์
หรื อแข่ งขันทางธุรกิจกับบริษัท
สัดส่ วนการถือหุ้นในบริษัท (ร้ อยละ)
ความสัมพันธ์ ทางครอบครัวระหว่ าง
ผู้บริหาร
จานวนปี ทีเ่ คยดารงตาแหน่ งกรรมการ
การเข้ าร่ วมประชุมในรอบปี ทีผ่ ่านมา

ทีอ่ ยู่ทสี่ ามารถติดต่ อได้
ส่ วนได้ เสียในวาระทีเ่ สนอในการ
ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจาปี 2560

- ไม่มี

บริ ษทั สหการประมูล จากัด (มหาชน)
ประธานกรรมการตรวจสอบ / ประธานกรรมการบริ ษัท
บริ ษทั ทีวี ธันเดอร์ จากัด (มหาชน)
กรรมการ
บริ ษทั เลิร์นเทค จากัด
ประธานกรรมการบริ ษทั
บริ ษทั เอสพีซี พรี เชียส เมททอล จากัด
ประธานกรรมการตรวจสอบ / กรรมการอิสระ
บจก.เมกาเคม (ประเทศไทย)
กรรมการตรวจสอบ / กรรมการอิ สระ
บริ ษทั บ้านสวยกรุ๊ ป (สุราษฏร์ธานี) จากัด (มหาชน)
กรรมการ
บริ ษทั สตรองค์-แม็กซ์ อินเตอร์ จากัด
ประธานกรรมการ
บริ ษทั ไทยอุตสาหกรรมพลาสติก (1994) จากัด (มหาชน)
ประธานกรรมการ
บริ ษทั พีซีเอ็น จากัด

- ไม่มี - ไม่มี 4 ปี 7 เดือน นับจนถึงวันประชุมสามัญผูถ้ ือหุน้ ประจาปี 2560
คณะกรรมการบริ ษทั สัดส่วนร้อยละ 100
คณะกรรมการบริ หารความเสี่ ยง สัดส่วนร้อยละ 100
คณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทน สัดส่วนร้อยละ 100
เลขที่ 25/28 หมู่ 12 ต.บึงคาพร้อย อ.ลาลูกกา จ.ปทุมธานี 12150
-ไม่มี-
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สิ่งทีส่ ่ งมำด้ วยลำดับที่ 14
หนังสือมอบฉันทะ แบบ ข.
โปรดติดอากร
แสตมป์ 20 บาท

หนังสื อมอบฉันทะแบบ ข.
เขียนที่........................................................................
วันที่.................เดือน.............................พ.ศ. ...............................
(1) ข้าพเจ้า.......................................................................................สัญชาติ...........................................................
อยูบ่ า้ นเลขที่...............................................ถนน.............................................ตาบล/แขวง.......................................................
อาเภอ/เขต..................................................จังหวัด.........................................รหัสไปรษณี ย.์ ....................................................
(2) เป็ นผูถ้ ือหุ น
้ ของบริ ษทั .................อีสต์โคสท์เฟอร์นิเทค จากัด (มหาชน).........................................................
โดยถือหุน้ จานวนทั้งสิ้นรวม..........................หุน้ และออกเสี ยงลงคะแนนได้เท่ากับ............................เสี ยง ดังนี้
หุน้ สามัญ...................................หุน้ และออกเสี ยงคงคะแนนได้เท่ากับ........................เสี ยง
หุน้ บุริมสิทธิ.............................หุ ้น และออกเสี ยงลงคะแนนได้เท่ากับ........................เสี ยง
(3) ขอมอบฉันทะให้
(ผูถ้ ือหุน้ สามารถมอบฉันทะให้กรรมการอิสระของบริ ษทั ได้ โดยมีรายละเอียดของ
กรรมการอิสระของบริ ษทั ปรากฎตามสิ่ งที่ส่งมาด้วยลาดับที่ 13)
(1) ............................................................................อายุ........................................................ปี
อยูบ่ า้ นเลขที่.........................................................ถนน.....................................ตาบล/แขวง...............................................
อาเภอ/เขต..........................................................จังหวัด.................................รหัสไปรษณี ย.์ ......................................หรื อ
(2) ............................................................................อายุ........................................................ปี
อยูบ่ า้ นเลขที่.........................................................ถนน.....................................ตาบล/แขวง...............................................
อาเภอ/เขต..........................................................จังหวัด.................................รหัสไปรษณี ย.์ ......................................หรื อ
(3) ............................................................................อายุ........................................................ปี
อยูบ่ า้ นเลขที่.........................................................ถนน.....................................ตาบล/แขวง...............................................
อาเภอ/เขต..........................................................จังหวัด.................................รหัสไปรษณี ย.์ .........................................
คนหนึ่งคนใดเพียงคนเดียวเป็ นผูแ้ ทนของข้าพเจ้า เพื่อเข้าประชุมและออกเสี ยงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการ
ประชุมสามัญผูถ้ ือหุน้ ประจาปี 2560 ในวันที่ 28 เมษายน 2560 เวลา 14.00 น. ห้องบอลรู ม ชั้น 3 โรงแรมเดอะ แกรนด์
โฟร์ วิงส์ คอนเวนชัน่ เลขที่ 333 ถนนศรี นคริ นทร์ แขวงหัวหมาก เขตบางกะปิ กรุ งเทพมหานคร 10240 หรื อที่จะพึงเลื่อน
ไปในวัน เวลาและสถานที่อื่นด้วย
(4) ข้าพเจ้าขอมอบฉันทะให้ผรู ้ ับมอบฉันทะออกเสี ยงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชุมครั้งนี้ ดังนี้
 วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผูถ้ ือหุน้ ประจาปี 2559 เมื่อวันที่ 8 เมษายน 2559
 (ก) ให้ผรู ้ ับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
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 (ข) ให้ผรู ้ ับมอบฉันทะออกเสี ยงลงคะแนนตามความประสงค์ข์ องข้าพเจ้าดังนี้
 เห็นด้วย
 ไม่เห็นด้วย
 งดออกเสี ยง
วาระที่ 2 รับทราบรายงานผลการดาเนินงานของบริ ษทั และบริ ษทั ย่อย ในรอบปี บัญชี ตั้งแต่วนั ที่ 1
มกราคม 2559 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2559
 (ก) ให้ผรู ้ ับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
 (ข) ให้ผรู ้ ับมอบฉันทะออกเสี ยงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
 เห็นด้วย
 ไม่เห็นด้วย
 งดออกเสี ยง
วาระที่ 3 พิจารณาอนุมตั ิงบแสดงฐานะการเงิน งบกาไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จ และรายงานของผูส้ อบบัญชี
ของบริ ษทั และบริ ษทั ย่อย ประจาปี 2559 สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2559
 (ก) ให้ผรู ้ ับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
 (ข) ให้ผรู ้ ับมอบฉันทะออกเสี ยงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
 เห็นด้วย
 ไม่เห็นด้วย
 งดออกเสี ยง
วาระที่ 4 พิจารณาอนุมตั ิการจ่ายเงินปันผล สาหรับผลการดาเนินงาน ประจาปี 2559 สิ้นสุดวันที่ 31
ธันวาคม 2559
 (ก) ให้ผรู ้ ับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
 (ข) ให้ผรู ้ ับมอบฉันทะออกเสี ยงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
 เห็นด้วย
 ไม่เห็นด้วย
 งดออกเสี ยง
วาระที่ 5 พิจารณาอนุมตั ิการแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ตอ้ งพ้นจากตาแหน่งตามกาหนดวาระ
 (ก) ให้ผรู ้ ับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
 (ข) ให้ผรู ้ ับมอบฉันทะออกเสี ยงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
 การแต่งตั้งกรรมการทั้งชุด
 เห็นด้วย
 ไม่เห็นด้วย
 งดออกเสี ยง
 การแต่งตั้งกรรมการเป็ นรายบุคคล
ชื่อกรรมการ............พลเอกเทอดศักดิ์ มารมย์.........................................
 เห็นด้วย
 ไม่เห็นด้วย
 งดออกเสี ยง
ชื่อกรรมการ............นายวัลลภ สุ ขสวัสดิ์....................................
 เห็นด้วย
 ไม่เห็นด้วย
 งดออกเสี ยง
ชื่อกรรมการ............ นางสาวทิพวรรณ สุขสวัสดิ์..........................
 เห็นด้วย
 ไม่เห็นด้วย
 งดออกเสี ยง
วาระที่ 6 พิจารณาอนุมตั ิการแต่งตั้งกรรมการอิสระ และกรรมการบริ ษทั เพิ่มเติม 1 ท่าน
 (ก) ให้ผรู ้ ับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
 (ข) ให้ผรู ้ ับมอบฉันทะออกเสี ยงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
 เห็นด้วย
 ไม่เห็นด้วย
 งดออกเสี ยง
วาระที่ 7 พิจารณาอนุมตั ิการกาหนดค่าตอบแทนกรรมการ ประจาปี 2560
 (ก) ให้ผรู ้ ับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
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 (ข) ให้ผรู ้ ับมอบฉันทะออกเสี ยงลงคะแนนตามความประสงค์ข์ องข้าพเจ้า ดังนี้
 เห็นด้วย
 ไม่เห็นด้วย
 งดออกเสี ยง
วาระที่ 8 พิจารณาอนุมตั ิการแต่งตั้งผูส้ อบบัญชีและการกาหนดค่าสอบบัญชี ประจาปี 2560
 (ก) ให้ผรู ้ ับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
 (ข) ให้ผรู ้ ับมอบฉันทะออกเสี ยงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
 เห็นด้วย
 ไม่เห็นด้วย
 งดออกเสี ยง
วาระที่ 9 พิจารณาอนุมตั ิการลดทุนจดทะเบียนของบริ ษทั จานวน 32,888.50 บาท จากทุนจดทะเบียนเดิม
195,000,000 บาท เป็ นทุนจดทะเบียนจานวน 194,967,111.50 บาท โดยการตัดหุน้ สามัญที่ยงั ไม่ได้
ออกจาหน่ายของบริ ษทั จานวน 131,554 หุน้ มูลค่าที่ตราไว้หุน้ ละ 0.25 บาท
 (ก) ให้ผรู ้ ับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
 (ข) ให้ผรู ้ ับมอบฉันทะออกเสี ยงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
 เห็นด้วย
 ไม่เห็นด้วย
 งดออกเสี ยง
วาระที่ 10 พิจารณาอนุมตั ิการแก้ไขข้อ 4 ของหนังสื อบริ คณห์สนธิของบริ ษทั เพื่อให้สอดคล้องกับการ
ลดทุนจดทะเบียน
 (ก) ให้ผรู ้ ับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
 (ข) ให้ผรู ้ ับมอบฉันทะออกเสี ยงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
 เห็นด้วย
 ไม่เห็นด้วย
 งดออกเสี ยง
วาระที่ 11 พิจารณาอนุมตั ิการเพิม่ ทุนจดทะเบียนของบริ ษทั จานวน 64,382,605 บาท จากทุนจดทะเบียน
เดิม 194,967,111.50 บาท เป็ น 259,349,716.50 บาท โดยการออกหุน้ สามัญเพิ่มทุนจานวน 257,530,420
หุน้ มูลค่าที่ตราไว้หุน้ ละ 0.25 บาท
 (ก) ให้ผรู ้ ับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
 (ข) ให้ผรู ้ ับมอบฉันทะออกเสี ยงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
 เห็นด้วย
 ไม่เห็นด้วย
 งดออกเสี ยง
วาระที่ 12 พิจารณาอนุมตั ิการแก้ไขข้อ 4 ของหนังสื อบริ คณห์สนธิของบริ ษทั เพื่อให้สอดคล้องกับการ
เพิ่มทุนจดทะเบียน
 (ก) ให้ผรู ้ ับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
 (ข) ให้ผรู ้ ับมอบฉันทะออกเสี ยงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
 เห็นด้วย
 ไม่เห็นด้วย
 งดออกเสี ยง
วาระที่ 13 พิจารณาอนุมตั ิการจัดสรรหุน้ สามัญเพิม่ ทุน จานวน 257,530,420 หุน้ มูลค่าที่ตราไว้หุน้ ละ
0.25 บาท
 (ก) ให้ผรู ้ ับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
 (ข) ให้ผรู ้ ับมอบฉันทะออกเสี ยงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
 เห็นด้วย
 ไม่เห็นด้วย
 งดออกเสี ยง
วาระที่ 14 พิจารณาอนุมตั ิการออกและเสนอขายหุน้ กูใ้ นวงเงินไม่เกิน 2,000 ล้านบาท
 (ก) ให้ผรู ้ ับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
70 | ห น้ า ที่

 (ข) ให้ผรู ้ ับมอบฉันทะออกเสี ยงลงคะแนนตามความประสงค์ข์ องข้าพเจ้า ดังนี้
 เห็นด้วย
 ไม่เห็นด้วย
 งดออกเสี ยง
 วาระที่ 15 เรื่ องอื่น ๆ (ถ้ามี)
 (ก) ให้ผรู ้ ับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
 (ข) ให้ผรู ้ ับมอบฉันทะออกเสี ยงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
 เห็นด้วย
 ไม่เห็นด้วย
 งดออกเสี ยง
(5)
(6)

การลงคะแนนเสี ยงของผูร้ ับมอบฉันทะในวาระใดที่ไม่เป็ นไปตามที่ระบุไว้ในหนังสื อมอบฉันทะนี้ ให้ถือว่า
การลงคะแนนเสี ยงนั้นไม่ถูกต้องและไม่ใช่เป็ นการลงคะแนนเสี ยงของข้าพเจ้าในฐานะผูถ้ ือหุน้
ในกรณี ที่ขา้ พเจ้าไม่ได้ระบุความประสงค์ในการออกเสี ยงลงคะแนนในวาระใดไว้หรื อระบุไว้ไม่ชดั เจน หรื อ
ในกรณี ที่ที่ประชุมมีการพิจารณาหรื อลงมติในเรื่ องใดนอกเหนื อจากเรื่ องที่ระบุไว้ขา้ งต้น รวมถึงกรณี ที่การ
แก้ไข เปลี่ยนแปลงหรื อเพิ่มเติมข้อเท็จจริ งประการใด ให้ผูร้ ับมอบฉันทะมีสิทธิ พิจารณาและลงมติแทน
ข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
กิจการใดที่ผรู ้ ับมอบฉันทะได้กระทาไปในการประชุม เว้นแต่กรณี ที่ผรู ้ ับมอบฉันทะไม่ออกเสี ยงตามที่
ข้าพเจ้าระบุในหนังสื อมอบฉันทะให้ถือเสมือนว่าข้าพเจ้าได้กระทาเองทุกประการ
ลงชื่อ...................................................................................ผูม้ อบฉันทะ
(...........................................................................)
ลงชื่อ...................................................................................ผูร้ ับมอบฉันทะ
(...........................................................................)

หมายเหตุ
(1) ผูถ้ ือหุ น
้ ที่มอบฉันทะจะต้องมอบฉันทะให้ผรู ้ ับมอบฉันทะเพียงรายเดียวเป็ นผูเ้ ข้าประชุมและออกเสี ยงลงคะแนน
ไม่สามารถแบ่งแยกจานวนเงินให้ผรู ้ ับมอบฉันทะหลายคนเพื่อแยกการลงคะแนนเสี ยงได้
(2) วาระเลือกตั้งกรรมการสามารถเลือกตั้งกรรมการทั้งชุดหรื อเลือกตั้งกรรมการเป็ นรายบุคคล
(3) ในกรณี ที่มีวาระที่ จะพิจารณาในการประชุมมากกว่าวาระที่ ระบุไว้ขา้ งต้น เป็ นผูม้ อบฉันทะสามารถระบุเพิ่มเติม
ได้ในใบประจาต่อแบบหนังสื อมอบฉันทะแบบ ข. ตามแนบ
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ใบประจาต่ อแบบหนังสื อมอบฉันทะแบบ ข.
การมอบฉันทะในฐานะเป็ นผูถ้ ือหุน้ ของ บริ ษทั อีสต์โคสท์เฟอร์นิเทค จากัด (มหาชน)
ในการประชุ ม สามัญผูถ้ ื อหุ ้นประจาปี 2560 วันที่ 28 เมษายน 2560 เวลา 14.00 น. ณ ห้องบอลรู ม ชั้น 3
โรงแรมเดอะ แกรนด์ โฟร์ วิงส์ คอนเวนชัน่ เลขที่ 333 ถนนศรี นคริ นทร์ แขวงหัวหมาก เขตบางกะปิ
กรุ งเทพมหานคร 10240 หรื อที่ จะพึงเลื่ อนไปในวัน เวลา และสถานที่ อื่นด้ว ย
 วาระที่ ..........เรื่ อง....................................................................................................................................
 (ก) ให้ผรู ้ ับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
 (ข) ให้ผรู ้ ับมอบฉันทะออกเสี ยงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
 เห็นด้วย
 ไม่เห็นด้วย
 งดออกเสี ยง
 วาระที่ ..........เรื่ อง....................................................................................................................................
 (ก) ให้ผรู ้ ับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
 (ข) ให้ผรู ้ ับมอบฉันทะออกเสี ยงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
 เห็นด้วย
 ไม่เห็นด้วย
 งดออกเสี ยง
 วาระที่ ..........เรื่ อง....................................................................................................................................
 (ก) ให้ผรู ้ ับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
 (ข) ให้ผรู ้ ับมอบฉันทะออกเสี ยงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
 เห็นด้วย
 ไม่เห็นด้วย
 งดออกเสี ยง
 วาระที่ ..........เรื่ อง....................................................................................................................................
 (ก) ให้ผรู ้ ับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
 (ข) ให้ผรู ้ ับมอบฉันทะออกเสี ยงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
 เห็นด้วย
 ไม่เห็นด้วย
 งดออกเสี ยง
 วาระที่ ..........เรื่ อง.เลือกตั้งกรรมการ (ต่อ).
ชื่อกรรมการ........................................................................................................................
 เห็นด้วย
 ไม่เห็นด้วย
 งดออกเสี ยง
ชื่อกรรมการ........................................................................................................................
 เห็นด้วย
 ไม่เห็นด้วย
 งดออกเสี ยง
ชื่อกรรมการ........................................................................................................................
 เห็นด้วย
 ไม่เห็นด้วย
 งดออกเสี ยง
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สิ่งทีส่ ่ งมำด้ วยลำดับที่ 15

แบบคาขอรับรายงานประจาปี เป็ นรู ปเล่ ม

เรี ยน

ท่านผูถ้ ือหุน้
บริ ษทั อีสต์โคสท์เฟอร์นิเทค จากัด (มหาชน)

หากผูถ้ ือหุน้ มีความประสงค์ขอรับรายงานประจาปี 2559 ในรู ปแบบเล่มเอกสาร ผูถ้ ือหุ ้นสามารถแจ้งความจานง
ขอรับได้โดยกรอกข้อมูลของท่านให้ชดั เจนลงในแบบคาขอรับรายงานประจาปี เป็ นรู ปเล่มที่แนบมาพร้อมกับหนังสื อเชิญ
ประชุมผูถ้ ือหุ ้นฉบับนี้ แล้วส่ งแฟกซ์กลับมายังหมายเลข 0-2152-7305 หรื อที่ e-mail : ir@eastcoast.co.th ภายหลังจาก
ได้รับแจ้งความประสงค์ ทางบริ ษทั จะดาเนินการจัดส่งรายงานประจาปี 2559 ให้กบั ท่านทางไปรษณี ยต์ ่อไป
ชื่อผูถ้ ือหุน้

………………………………………………………………………………………..

ที่อยู่

………………………………………………………………………………………..
………………………………………………………………………………………..
………………………………………………………………………………………..
………………………………………………………………………………………..

โทรศัพท์

………………………………………………………………………………………..

หรื อสามารถติดต่อขอรับได้ดว้ ยตนเองที่
สานักงานเลขานุการบริ ษทั
บริ ษทั อีสต์โคสท์เฟอร์นิเทค จากัด (มหาชน) สาขาลาลูกกา
เลขที่ 25/28 หมู่ 12 ต.บึงคาพร้อย อ.ลาลูกกา จ.ปทุมธานี 12150
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สิ่งทีส่ ่ งมำด้ วยลำดับที่ 16

แผนทีส่ ถานทีจ่ ดั การประชุม
ณ ห้องบอลรู ม ชั้น 3 โรงแรมเดอะ แกรนด์ โฟร์ วิงส์ คอนเวนชั่น
เลขที่ 333 ถนนศรี นคริ นทร์ แขวงหัวหมาก เขตบางกะปิ กรุ งเทพมหานคร 10240
โทรศัพท์ : +662-378-8000 โทรสาร : +662-378-8084
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